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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
1. Phòng Đào tạo 

STT 

 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1.1 Thạc sĩ Quản lý giáo dục       

  CÁC MÔN 

CHUNG  
  

12   
  

1 Triết học 1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 
- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội 
và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại 

để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 
- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc 

lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 
như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển 

con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ 
khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức:Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B12. Kỹ năng:Rèn luyện cho học viên 

các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng 

Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).Cụ thể như sau:- Kỹ 
năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo dõi 

một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. - Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan 

điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các hoạt động thường ngày, Có 
thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp khó khăn. - Kỹ năng Đọc: 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 
làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn bản dài nhằm xác 
định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau. - Kỹ năng Viết: Có thể viết được 

các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của 

bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác phù hợp. 3. Thái độ:Học viên được 
hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện thêm ở nhà. Học 

viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao 

khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học.4. Năng lực:Học viên hình thành 
được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đạt được năng lực 

tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 Chương trình, 
Phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, 
hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  CÁC MÔN CƠ SỞ 17     

  1. Các học 

phần cơ sở 

bắt buộc 
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4 Phương pháp 

NC khoa học 

GD  

Sau khi học xong học phần này, học viên có thể đạt được: 

* Về kiến thức:  

Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những yêu 
cầu cơ bản trong NCKH giáo dục. 

* Về kỹ năng: 

Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục. 
* Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Tâm lí học 
giáo dục 

Mục tiêu cơ bản của môn học là:- Hiểu và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay.- Nhận diện được 
những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay.- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo 

dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường.Phương pháp học tập và giảng dạy môn học coi trọng hoạt động nghiên cứu, học độc lập và 

thực hành trong công việc hàng ngày. - Nghiên cứu tư liệu và tổng quan- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề- Bài tập nghiên cứu và 
nghiên cứu trường hợp- Học hợp tác và phát triển giá trị.Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề 

tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo trong nước và nước ngoài. Dưới đây là tài liệu bắt buộc phải đọc. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 
nghiệp giáo 

viên 

* Về kiến thức:  

1) Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 

chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’ 
2) Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên 

3) Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực 

* Về kỹ năng: Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm  
- Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm 

- Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’ 

- Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’ 
* Về thái độ: Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên 

- Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân 

- Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  2. Các học 

phần cơ sở tự 

chọn (chọn 3 
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trong 6 học 

phần) 

7 Chuẩn giáo 

dục và Lí 
thuyết chương 

trình giáo dục 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại về chuẩn và chương trình giáo dục. 

2. Hiểu và phân tích được bản chất chung của khái niệm chuẩn và chương trình giáo dục. 
3. Áp dụng được các kiến thức đã học trong thực tế 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Văn hóa nhà 
trường hiện 

đại 

Giúp học viên nắm vững những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của 
văn hóa nhà trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường. 

Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 

Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục so 
sánh 

Nắm được các kiến thức cơ bản về giáo dục so sánh như: Quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu; 
các nguyên tắc, cách tiếp cận và các kỹ thuật so sánh giáo dục. Trên cơ sở đó hình thành các kĩ năng nghiên cứu của bộ môn này. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Tâm lý học 

quản lý, lãnh 

đạo 

1. Về kiến thức: - Hiểu những khái niệm cơ bản như: hoạt động quản lý, đặc điểm tâm lý của nhà quản lý, những vấn đề tâm lý nảy sinh 

trong hoạt động quản lý. - Phân tích những vấn đề tâm lý cá nhân trong hoạt động quản lý, những tri thức về giao tiếp đối với cá nhân trong 

quản lý. - Phân tích những vấn đề tâm lý xã hội trong quản lý, đặc biệt là những hiện tượng tâm lý tập thể, cấu trúc tập thể. - Hiểu các 
phẩm chất tâm lý của nhà quản lý. 2. Về kĩ năng: - Một số kĩ năng vận dụng tâm lý trong nghiên cứu tập thể và tâm lý cá nhân. - Một số kỹ 

năng trong hoạt động quản lý.3. Về thái độ:- Học viên có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những kiến thức về tâm lý học quản lý trong 

công tác quản lý ở đơn vị công tác. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

11 Kinh tế học 

giáo dục 

1. Về kiến thức:  

+ Biết được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học giáo dục 

+ Hiểu được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục. 
+ Biết được vấn đề đầu tư cho giáo dục trên quy mô xã hội cũng như gia đình. 

+ Hiểu được quy luật kinh tế trong lĩnh vực giáo dục 

2. Về kỹ năng 
+ Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề kinh tế học giáo dục của trường học, cơ quan, của địa phương (Quản lý lao động, tài 

chánh, quá trình đào tạo có hiệu quả) 

3. Về thái độ 

+ Tích cực vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề kinh tế-giáo dục của cơ quan, nhà trường, địa phương. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Xã hội học 

giáo dục 

1. Kiến thức:  

- Lĩnh hội những kiến thức cơ bản về xã hội học, GDH và xã hội học giáo dục,  
- Có khả năng xem xét vị trí, vai trò của bản thân; từ đó điều chỉnh cho phù hợp với vai trò của một nhà quản lý GD tương lai.  

2. Kỹ năng:  

- Phát triển kỹ năng tự học 
- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu xã hội học GD. 

3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động, nghiêm túc học tập và nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Khoa học tổ 

chức trong 

- Phân tích được các đặc điểm của tổ chức 

- Thiết kết được một tổ chức dựa trên cơ sở cac phương pháp hình thành tổ chức được nghiên cứu. 

- Có thái độ tích cực và thói quen ứng xử theo văn hóa tổ chức trong các hoạt động của bản thân. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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phát triển giáo 
dục 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  CÁC HỌC 

PHẦN 

CHUYÊN 

NGÀNH 

  21     

  1. Các học 

phần chuyên 

ngành bắt 

buộc 

  12     

14 Những vấn đề 

cơ bản của 
quản lí giáo 

dục 

- Về tri thức: Nhận biết, lý giải và nhận xét được những vấn đề cơ bản về QLGD. 

- Về kỹ năng: Phát triển các kỹ năng xây dựng kế hoạch và phân tích cơ cấu tổ chức GD. Củng cố và phát triển các kỹ năng tự học; hợp tác 
nhóm; kỹ năng vận dụng kiến thức và nghiên cứu khoa học QLGD. 

- Về thái độ:Bồi dưỡng thái độ tích cực và quản lý có trách nhiệm, chủ động, sáng tạo vận dụng tri thức, kỹ năng đã học vào việc rèn luyện 

tay nghề QLGD. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Tiếp cận quản 
lí giáo dục 

hiện đại 

- Nâng cao hiểu biết về xu hướng hiện đại mang tầm thế giới quan và phương pháp luận trong quản lý giáo dục.- Tăng cường năng lực xem 
xét và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lí giáo dục và trong nghiên cứu lí luận giáo dục. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

16 Thể chế nhà 
nước trong 

giáo dục 

Sau khi học xong học phần, học viên nắm vững được: 
- Quản lí hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo 

- Quản lí và thực thi hệ thống văn bản quản lí nhà nước trong giáo dục và đào tạo 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Phương pháp 

và kĩ năng 

quản lí nhà 
trường 

1. Về tri thức:  

- Hiểu bản chất của quản lí nhà trường, đặc điểm quản lí nhà trường, nhiệm vụ quản lí nhà trường, vai trò của hiệu trưởng trong quản lí nhà 

trường; 
- Nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí nhà trường 

- Hiểu về phương pháp quản lí nhà trường; 

- Hiểu khái niệm kĩ năng và kĩ năng quản lí nhà trường; 
- Hiểu về cách hệ thống hóa các loại kĩ năng quản lí nhà trường 

- Hiểu nội dung của các kĩ năng quản lí nhà trường. 

2. Về kỹ năng 
- Có kĩ năng áp dụng những kiến thức đã học vào công tác quản lí; 

- Có một số kĩ năng cơ bản trong quản lí nhà trường và tiếp tục rèn luyện đầy đủ những kĩ năng khác trong thực tế công việc trên cương vị 

của mình. 
- Phát triển các kỹ năng tự học, học hợp tác, kĩ năng chia sẻ, thảo luận, đánh giá. 

3. Về thái độ 

Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những 
lí thuyết đã học vào thực tế công việc của cá nhân. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  2. Các học 

phần chuyên 

  9     
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ngành tự 

chọn (Chọn 3 

trong 9 học 

phần dưới 

đây) 

18 Phát triển 

chính sách và 
chiến lược 

trong giáo dục 

Học viên trình bày được các khái niệm cơ bản: Chiến lược, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển giáo dục, các nội dung 

và các đặc điểm cơ bản của chiến lược giáo dục, chương trình và quy trình xây dựng chiến lược giáo dục. Nắm được cơ sở khoa học của 
việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam và Nội dung chiến lược phát triển giáo dục VN trong giai đọan hiện nay. Đồng thời 

nêu được bản chất của chính sách giáo dục, quá trình xây dựng và thực thi chính sách giáo dục. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Quản lí 
chương trình 

giáo dục 

1. Về kiến thức: Hiểu được các khái niệm về: - Chương trình đào tạo- Các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo- Chương trình giảng 
dạy- Các mô hình xây dựng chương trình- Các triết lý xây dựng chương trình- Mục đích và mục tiêu xây dựng chương trình- Đánh giá 

chương trình2. Về kỹ năng:- Biết cách xây dựng chương trình học- Có khả năng đánh giá các chương trình đào tạo có sẵn- Thực hiện được 

chính xác các bước để xây dựng một chương trình có chất lượng- Vận dụng linh hoạt các mô hình xây dựng chương trình học vào công tác 
giảng dạy3. Về thái độ: Có thái độ tích cực trong việc ứng dụng các kiến thức về phát triển chương trình học vào thực tế giảng dạy 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

20 Quản lí nhân 
sự và nguồn 

nhân lực trong 

giáo dục 

1. Về tri thức 
- Nhận biết, lý giải và nhận xét được lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý nhân sự trong nhà trường. 

- Phân tích khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí các hoạt nhân sự. 

- Giải thích nội dung và biện pháp quản lí nhân sự. 
2. Về kỹ năng 

- Tìm hiểu, nhận xét thực trạng công tác quản lý các họat động nhân sự ở một trường học hoặc cơ sở giáo dục. 

- Lập kế hoạch quản lí nhân sự.  
3. Về thái độ 

- Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quản lí nhân sự và tích cực tham gia công tác quản lí hoạt động này tại trường học hoặc cơ sở giáo 

dục đang, sẽ công tác. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Quản lí tài 

chính và hạ 

tầng vật chất-
kĩ thuật trong 

giáo dục 

1. Về tri thức 

- Nhận biết, lý giải và nhận xét được lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý tài chính- CSVC. 

- Phân tích khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí tài chính- CSVC. 
- Giải thích nội dung và biện pháp quản lý tài chính- CSVC. 

2. Về kỹ năng 

- Tìm hiểu, nhận xét thực trạng công tác quản lý quản lý tài chính- CSVC ở một trường học hoặc cơ sở giáo dục. 
- Lập kế hoạch quản lí quản lý tài chính- CSVC.  

3. Về thái độ 

- Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tài chính- CSVC và tích cực tham gia công tác quản lí hoạt động này tại trường học hoặc cơ 

sở giáo dục đang, sẽ công tác. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Quản lí 

chuyên môn 
trong giáo dục 

1. Về tri thức:  

- Hiểu bản chất của quản lí giáo dục và quản lí nhà trường; 
- Hiểu về chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục;  

- Hiểu bản chất của quản lí chuyên môn ở các cấp quản lí giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; nhiệm vụ của quản lí chuyên môn ở 

các cấp khác nhau. 
- Hiểu các nhiệm vụ quản lí chuyên môn ở cấp cơ sở (nhà trường) 

2. Về kỹ năng 

Phát triển các kỹ năng tự học, học hợp tác nhóm, kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để phân tích và ứng dụng trong thực tế.  
3. Về thái độ 

Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực học ở nhà và tham gia các hoạt động học tập trên lớp, luôn liên hệ lí thuyết đã học vào 

thực tế công việc của cá nhân.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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23 Dự báo, thống 

kê và thông tin 

giáo dục 

1. Về tri thức: - Hiểu khái niệm dự báo, các loại dự báo và phương pháp dự báo;- Hiểu khái niệm thống kê, các loại thống kê và phương 
pháp thống kê;- Hiểu bản chất của thông tin và các thuộc tính của nó, các quá trình thông tin, phân loại thông tin;- Hiểu về mối quan hệ 

giữa thông tin và các khoa học liên quan;- Hiểu bản chất của thông tin quản lí giáo dục, hệ thống thông tin quản lí giáo dục (mục tiêu, vị trí 

vai trò của hệ thống TTQLGD, những đặc điểm cơ bản của hệ thống TTQLGD, nội dung thông tin QLGD, chu trình sống của hệ thống 
thông tin QLGD)- Thực trạng hệ thống thông tin quản lí giáo dục VIệt Nam2. Về kỹ năng- Có kĩ năng dự báo các vấn đề trong quản lí;- Có 

kĩ năng thu thập xử lí và phân tích thông tin, trình bày số liệu thống kê;- Có kĩ năng sử dụng thông tin quản lí giáo dục trong công tác lãnh 

đạo và quản lí.- Phát triển các kỹ năng tự học, học hợp tác, kĩ năng chia sẻ, thảo luận.3. Về thái độThái độ học tập nghiêm túc, có trách 
nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết đã học vào thực tế công việc 

của cá nhân. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Quản lí chất 
lượng trong 

giáo dục 

1. Về tri thức 
Nhận biết, hiểu đúng những khái niệm, nguyên tắc, nội dung và quá trình, mô hình quản lí chất lượng giáo dục, thực hiện chúng hiệu quả 

trong quản lí giáo dục ở các cấp trong hoạt động nghiên cứu và quản lí giáo dục.. 

2. Về kĩ năng  
- Thực hiện được việc thiết kế một số mô hình quản lí chất lượng cụ thể trong quản lí ở cấp trường. 

- Tiến hành học tập, nghiên cứu trong điều kiện hợp tác, chia sẻ. 

3. Về thái độ 
Tích cực nghiên cứu để nắm vững và áp dụng, tuyên truyền được văn hóa chất lượng, một số mô hình quản lí chất lượng giáo dục trong 

thực tiễn quản lí giáo dục ở cơ sở 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  LUẬN VĂN   10 HK4   

  TỔNG 

CỘNG         

  60     

  Thạc sĩ Quản lý giáo dục (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

  CÁC MÔN 

CHUNG  

  12   
  

I Các học phần chung 9     

1 Triết học  1. Mục tiêu học phần 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 
- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt 

Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các đối 

tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

- Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học  
- Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Mục tiêu học phần- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-

Viết tiếng Anh ở trình độ B12. Chuẩn đầu ra học phần- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- Nắm vững kiến thức về 
từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ 

B1- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở 

trình độ B1- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

5   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II Các học phần cơ sở ngành       

II.1 Bắt buộc   12     

3 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học giáo 
dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày được các hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những yêu cầu cơ bản 

trong NCKH giáo dục. 
- Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Tự giác, tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt nghiệp và giải 

quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Trình bày được những khái niệm cơ bản về NCKHGD 
- Trình bày và phân tích được các bước thực hiện đề tài NCKHGD 

- Phân tích và đánh giá được các phương pháp NCKHGD 

- Chủ động, tự giác, hợp tác, tích cực trong NC 
- Thực hiện được một đề tài NGKHGD 

4 Tâm lý học 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay. 
- Ứng dụng được một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường. 

- Tự giác, tích cực, độc lập trong tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng nhằm phát triển các chương trình, phương pháp, kết quả dạy học 

và giáo dục.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về tâm lí học giáo dục 

- Phân tích được bản chất tâm lí của học tập 
- Phân tích và đánh giá được các lí thuyết tâm lí nhận thức 

- Phân tích và đánh giá được các lí thuyết hành vi xã hội 

- Ứng dụng được các lí thuyết trong dạy học và giáo dục 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 
nghiệp giáo 

viên 

1. Mục tiêu học phần- Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên, chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên, chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’; Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ 

đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên; Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực- Tìm và xây dựng tư 
liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm; Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm; Thực hành 

kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’; Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’- Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên; 

Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân; Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc 2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình 
bày được những khái niệm cơ bản về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên- Phân tích được cấu trúc chuẩn nghề nghiệp và các giai 

đoạn phát triển nghề nghiệp- Phân biệt được chuẩn đầu ra trong cấu trúc năng lực nghề nghiệp; Đánh giá được kế quả học tập theo chuẩn 

đầu ra- Xây dựng được kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

6 Khoa học tổ 
chức trong 

phát triển giáo 

dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu biết các vấn đề cơ bản về khoa học tổ chức 

- Phân tích được các đặc điểm của tổ chức 

- Thiết kết được một tổ chức dựa trên cơ sở cac phương pháp hình thành tổ chức được nghiên cứu. 
- Xây dựng được văn hóa tổ chức trong cơ quan, đơn vị công tác 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề chung về tổ chức, bao gồm: Thuộc tính, các kiểu cơ cấu tổ chức; phương pháp thiết kế tổ chức; sự thay đổi 
và phát triển tổ chức; văn hó tổ chức 

- Phân tích được cơ cấu tổ chức và làm rõ chức năng của từng bộ phận của một cơ sở giáo dục 

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nguyên tắc của tổ chức và tính chuyên môn hóa của tổ chức 
- Đề xuất những nội dung cơ bản để phát triển tổ chức 

- Đề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường 
- Chủ động tích cực trong học tập, nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Tự chọn (Chọn 4 trong 7 học phần) 8     

7 Chương trình, 

phương pháp 
và kĩ năng dạy 

học hiện đại 

Chương trình, phương pháp và kĩ năng dạy học hiện đại là lĩnh vực học thuật nền tảng của Lý luận dạy học hiện đại, giới thiệu những tiền 

đề lý thuyết khoa học và các kĩ năng phát triển chương trình, kĩ năng dạy học và phương pháp dạy học được thực hiện quá trình giảng dạy, 
bản chất, những đặc điểm và ứng dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục. Nội dung học phần bao gồm 3 phần chủ yếu: 1)Lý 

luận và kĩ năng phát triển chương trình giáo dục; 2/Lý luận và ứng dụng phương pháp dạy học; 3/Lý luận và ứng dụng kĩ năng dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Chuẩn giáo 

dục và lý 
thuyết chương 

trình giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện được triết lí hiện đại của lí luận phương pháp dạy học ngày nay là người học, học tập và sự phát triển của người học 
- Hiểu và phân tích được những lí thuyết khoa học về chuẩn giáo dục và chương trình giáo dục nói chung, bản chất, những đặc điểm và ứng 

dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục. 

- Vận dụng được các chuẩn giáo dục và lí thuyết chương trình giáo dục vào thực tiễn giáo dục 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



10 

 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Mô tả được các quan niệm về chuẩn trong giáo dục; Phân tích được những khái niệm cơ bản về chuẩn trong giáo dục 

- Mô tả được khung và xác định được quy trình xây dựng chuẩn giáo dục; Áp dụng được các chuẩn trong giáo dục 

- Mô tả và phân tích được các kiểu chương trình giáo dục 
- Đánh giá được các triết lí xây dựng chương trình giáo dục 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

9 Văn hóa nhà 

trường hiện đại 

1. Mục tiêu học phần- Hiểu được những kiến thức cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi 

của văn hóa nhà trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường.- Có năng lực vận dụng kiến thức môn học để 
phát triển văn hoá nhà tr¬ường- Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường.2. Chuẩn đầu ra của học phần- 

Phân tích được các khái niệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà 

trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường.- Vận dụng được kiến thức môn học để phát triển văn hoá nhà 
tr¬ường- Tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường 

2   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 Giáo dục so 
sánh 

1. Mục tiêu học phần 
- Nhận diện và phân tích được khái niệm cơ bản về giáo dục so sánh 

- Phân tích và đánh giá được các nguyên tắc, cách tiếp cận, các kĩ thuật trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Tự giác, tích cực, độc lập trong nghiên cứu, học hỏi, chọn lọc các mô hình giáo dục để vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ dạy 
học và giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về giáo dục so sánh 
- Phân tích được các nguyên tắc trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Phân tích và đánh giá được các cách tiếp cận trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Phân tích, ứng dụng và đánh giá được các kỹ thuật so sánh giáo dục 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Tâm lý học 
quản lý, lãnh 

đạo 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về tâm lý học quản lý, tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể và ý nghĩa của chúng trong công tác của nhà quản 

lý. 

- Có năng lực vận dụng kiến thức môn học trong nghiên cứu tập thể, tâm lý cá nhân và hoạt động quản lý nơi công tác 
- Có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những kiến thức về tâm lý học quản lý, lãnh đạo trong công tác quản lý ở đơn vị công tác  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những kiến thức cơ bản về tâm lý học quản lý, tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể và ý nghĩa của chúng trong công tác của nhà 
quản lý. 

- Vận dụng được kiến thức môn học để nghiên cứu tập thể, tâm lý cá nhân và tiến hành hoạt động quản lý nơi công tác 

- Tích cực ứng dụng những kiến thức về tâm lý học quản lý, lãnh đạo trong công tác quản lý ở đơn vị công tác 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Kinh tế học 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết cơ bản về Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục 

- Hiểu được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục 
- Đánh giá được các yếu tố tác động đến sự phát triển giáo dục trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế tri thức 

- Đánh giá được các yếu tố tác động đến Đầu tư phát triển giáo dục ở các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học giáo dục 

- Phân tích được mối giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục 

- Phân tích được đặc điểm của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức.  
- Phân tích được các yếu tố tác động đến sự phát triển giáo dục Việt nam 

- Đề xuất được các biện pháp phù hợp để đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục 

- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong Đề xuất được các biện pháp phù hợp để đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục 
- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu về kinh tế học giáo dục để giải quyết những vấn đề kinh tế-giáo dục của cơ quan, nhà trường, 

địa phương 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Xã hội học 
giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Hiểu biết cơ bản về xã hội học và giáo dục học- Hiểu được mối quan hệ của Xã hội học giáo dục với: Xã hội học; 
Giáo dục học; Tâm lý - học và Tâm lý học giáo dục; Kinh tế học và Kinh tế học giáo dục.- Hiểu được cấu trúc xã hội và giáo dục- Lựa 

chọn được các phương pháp nghiên cứu xã hội học GD vào việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục- Xây 

dựng được kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục ở các cơ sở giáo dục2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình bày được các nội dung kiến 
thức cơ bản, nền tảng về xã hội học và giáo dục học- Trình bày được Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Xã hội học giáo 

2   Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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dục- Trình bày được mối quan hệ của Xã hội học giáo dục với: Xã hội học; Giáo dục học; Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục; Kinh tế học 
và Kinh tế học giáo dục- Trình bày được cấu trúc xã hội và giáo dục- Trình bày được mối Quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế, pháp 

luật và văn hóa- Đề xuất được kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục ở các cơ sở giáo dục - Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong 

ĐĐề xuất được kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục ở các cơ sở giáo dục - Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu  

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

III Các học phần chuyên ngành 21     

III.1 Bắt buộc   12     

14 Những vấn đề 

cơ bản của 
quản lý giáo 

dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết được được những vấn đề cơ bản của quản lý giáo dục 
- Xây dựng được kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phát triển các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

- Thực hiện được các nội dung quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu QLGD 

- Vận dụng được những lý luận cơ bản về quản lý giáo dục để xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phát triển các cơ sở giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
- Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục để đề xuất các biện pháp quản lý nhà trường hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

- Hiểu được hệ thống giáo dục quốc dân và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý giáo dục 
- Đề xuất được các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục  

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Tiếp cận quản 
lý giáo dục 

hiện đại 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu biết về xu hướng tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục để vận dụng vào việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động giáo dục và 

quản lý giáo dục. 

- Hiểu biết cơ bản về quản lý chất lượng tổng thể - TQM và quản lý chất lượng theo ISO 9000 để đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao 
chất lượng giáo dục hiện nay 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được nội dung của các xu hướng tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục 
- Trình bày được các nội dung của Văn hóa tổ chức trong giáo dục và quản lý giáo dục 

- Xây dựng được kế hoạch quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục  

- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục 
- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Thể chế nhà 

nước trong 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Hiểu biết cơ bản về quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước- Hiểu biết cơ bản về quản lý hành chính nhà 

nước về giáo dục- Hiểu biết cơ bản về văn bản và quản lý văn bản trong giáo dục- Thành thạo kỹ thuật xây dựng văn bản trong quản lý 

giáo dục2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước. 
- Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản về Quản lí hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo- Trình bày được khái niệm, vai trò, 

chức năng và cách phân loại văn bản quản lý nhà nước- Đề xuất được biện pháp quản lí hệ thống văn bản trong các cơ sở giáo dục- Thể 

hiện được khả năng xây dựng văn bản quản lý trong các cơ sở giáo dục. Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

17 Phương pháp 

và kĩ năng 
quản lý nhà 

trường 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được bản chất, đặc điểm, nhiệm vụ quản lí nhà trường,  
- Hiểu được vai trò của hiệu trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí nhà trường; 

- Thành thạo việc vận dụng các phương pháp và kỹ năng quản lí nhà trường để quản lý trường học hiệu quả 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được nội dung kiến thức cơ bản về quản lý nhà trường  

- Trình bày được bản chất, đặc điểm, nhiệm vụ và vai trò của hiệu trưởng trong quản lí nhà trường; 

- Trình bày được các phương pháp và kỹ năng trong quản lí nhà trường 
- Xây dựng được kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

1.    II

I.2 

Tự chọn (Chọn 3 trong 7 học phần dưới đây) 9   
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18 Phát triển 

chính sách và 

chiến lược 

trong giáo dục 

Học phần cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chiến lược giáo dục; những vấn đề có tính chất 
phương pháp luận, quan điểm, quy trình cũng như phương pháp xây dựng chiến lược phát triển giáo dục; chính sách giáo dục, quy trình 

xây dựng và thực thi chính sách giáo dục. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Quản lý 

chương trình 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được khái niệm về chương trình học 

- Phân tích và đánh giá được các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 
- Hiểu về chương trình giảng dạy và các mô hình xây dựng chương trình 

- Tự giác, tích cực độc lập nghiên cứu về triết lý, mục đích, mục tiêu xây dựng chương trình; biết đánh giá chương trình  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm, mối quan hệ giữa chương trình và giảng dạy; chương trình học dưới góc độ một ngành học 

- Phân tích và đánh giá được các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 

- Phân tích về chương trình giảng dạy và các mô hình, triết lý xây dựng chương trình 
- Phân tích mục đích, mục tiêu xây dựng chương trình; biết đánh giá chương trình 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

20 Quản lý nhân 

sự và nguồn 
nhân lực trong 

giáo dục 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự và nguồn nhân lực trong giáo dục. Trong đó, chú ý mục 

tiêu, chức năng, vai trò môi trường của quản trị nhân sự; học viên phân tích được công việc, biết hoạch định nguồn nhân lực, biết cách 
tuyển nhân sự hiệu quả, biết sử dụng và phát triển nguồn nhân sự ngày một chất lượng cao. 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

21 Quản lý tài 

chính và hạ 
tầng vật chất-

kĩ thuật trong 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được khái niệm cơ bản về vấn đề tài chính cho giáo dục, nhà trường. Biết phân bổ tài chính cho giáo dục. 
- Phân tích Quản lý tài chính cho giáo dục và nhà trường 

- Phân tích cơ sở vật chất của giáo dục và nhà trường 

- Bản chất vấn đề kinh tế - sư phạm cơ sở vật chất giáo dục và nhà trường 
- Phân loại cơ sở vật chất của nhà trường 

- Quản lý cơ sở vật chất của giáo dục, nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm cơ bản về vấn đề tài chính cho giáo dục, nhà trường. 

- Biết phân bổ tài chính cho giáo dục. 

- Phân tích nội dung quản lý tài chính cho giáo dục và nhà trường 
- Phân tích cơ sở vật chất của giáo dục và nhà trường 

- Bản chất vấn đề kinh tế - sư phạm cơ sở vật chất. Phân loại và quản lý cơ sở vật chất của giáo dục, nhà trường. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Quản lý 

chuyên môn 

trong giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được khái niệm Quản lí giáo dục và quản lí nhà trường, chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục 

- Phân tích và đánh giá nguyên tắc quản lí chuyên môn và nội dung quản lí chuyên môn trong giáo dục 

- Phân tích, ứng dụng quản lí hoạt động dạy học, quản lí hoạt động giáo dục và quản lí chuyên môn trong nhà trường phổ thông 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm Quản lí giáo dục và quản lí nhà trường, chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục 

- Phân tích nguyên tắc quản lí chuyên môn và nội dung quản lí chuyên môn trong giáo dục 
- Phân tích, ứng dụng quản lí hoạt động dạy học 

- Phân tích hoạt động quản lí chuyên môn trong nhà trường phổ thông 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Dự báo, thống 
kê và thông tin 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Nhận diện và phân tích được khái niệm dự báo, thống kê, biết phân loại dự báo, thống kê giáo dục 

- Phân tích thông tin dữ liệu tri thức, phân loại thông tin, vai trò của thông tin  

- Nhận diện và phân tích khái niệm thông tin quản lý giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục. 
- Phân tích thực trạng hệ thống thông tin giáo dục Việt Nam 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm dự báo, thống kê, biết phân loại dự báo, thống kê giáo dục 

- Phân tích thông tin dữ liệu tri thức, phân loại thông tin, vai trò của thông tin 

- Phân tích khái niệm thông tin quản lý giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục. 
- Đánh giá được thực trạng hệ thống thông tin giáo dục Việt Nam 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Quản lý chất 

lượng trong 
giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của khoa học quản lý chất lượng; phân tích được khái niệm chất lượng, chất 

lượng trong giáo dục.- Phân tích và đánh giá cấp độ, nguyên tắc, yêu cầu về quản lý chất lượng và xây dựng vận hành hệ thống quản lý 
chất lượng- Phân tích, ứng dụng các mô hình quản lý chất lượng, mô hình tiêu biểu và mô hình TQM trong giáo dục; Trình bày các nguyên 

tắc cơ bản, công cụ quản lý khi áp dụng TQM trong giáo dục- Phân tích và thực hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục- Phân tích xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục2. Chuẩn đầu ra 
của học phần- Trình bày được khái niệm chất lượng, chất lượng trong giáo dục.- Phân tích và trình bày cấp độ, nguyên tắc, yêu cầu về quản 

lý chất lượng và xây dựng vận hành hệ thống quản lý chất lượng- Biết ứng dụng các mô hình quản lý chất lượng, mô hình tiêu biểu và mô 

hình TQM trong giáo dục; Trình bày các nguyên tắc cơ bản, công cụ quản lý khi áp dụng TQM trong giáo dục- Trình bày được nội dung 
xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt nghiệp 10     

TỔNG   60     

1.2 Tiến sĩ Quản lý giáo dục       

  I. CÁC HỌC 

PHẦN BỔ 

SUNG (Chỉ 

áp dụng đối 
với những 

NCS phải học 

bổ sung kiến 
thức, không 

tính vào thời 

lượng chương 
trình đào tạo) 

        

  HP cơ sở bắt 

buộc 

        

1 Chương trình, 
phương pháp 

và kĩ năng dạy 

học hiện đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, 
hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Phương pháp 

NC khoa học 

GD 

Sau khi học xong học phần này, học viên có thể đạt được: 

* Về kiến thức:  

Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những yêu 
cầu cơ bản trong NCKH giáo dục. 

* Về kỹ năng: 

Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục. 
* Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3 Tâm lí học 

giáo dục 

Mục tiêu cơ bản của môn học là: 

- Hiểu và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay. 

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay. 
- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường. 

Phương pháp học tập và giảng dạy môn học coi trọng hoạt động nghiên cứu, học độc lập và thực hành trong công việc hàng ngày.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan 
- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề 

- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp 

- Học hợp tác và phát triển giá trị. 
Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo 

trong nước và nước ngoài. Dưới đây là tài liệu bắt buộc phải đọc. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Tiếp cận năng 
lực trong phát 

triển nghề 

nghiệp giáo 
viên 

* Về kiến thức: 1) Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên, chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên, chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’2) Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, 

từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên3) Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực* Về kỹ năng: Tìm 

và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm - Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc 
nhóm- Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’- Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’* Về thái độ: Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng 

lực trong phát triển giáo viên- Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân- Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Học phần cơ 

sở tự chọn 

(chọn 3 trong 

6 học phần) 

        

5 Chuẩn giáo 

dục và Lí 

thuyết chương 
trình giáo dục 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại về chuẩn và chương trình giáo dục. 

2. Hiểu và phân tích được bản chất chung của khái niệm chuẩn và chương trình giáo dục. 

3. Áp dụng được các kiến thức đã học trong thực tế 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

6 Văn hóa nhà 

trường hiện đại 

Giúp học viên nắm vững những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của 

văn hóa nhà trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường. 
Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 

Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Giáo dục so 

sánh 

Nắm được các kiến thức cơ bản về giáo dục so sánh như: Quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu; 

các nguyên tắc, cách tiếp cận và các kỹ thuật so sánh giáo dục. Trên cơ sở đó hình thành các kĩ năng nghiên cứu của bộ môn này. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Tâm lý học 
quản lý, lãnh 

đạo 

1. Về kiến thức:  
- Hiểu những khái niệm cơ bản như: hoạt động quản lý, đặc điểm tâm lý của nhà quản lý, những vấn đề tâm lý nảy sinh trong hoạt động 

quản lý.  

- Phân tích những vấn đề tâm lý cá nhân trong hoạt động quản lý, những tri thức về giao tiếp đối với cá nhân trong quản lý.  
- Phân tích những vấn đề tâm lý xã hội trong quản lý, đặc biệt là những hiện tượng tâm lý tập thể, cấu trúc tập thể.  

- Hiểu các phẩm chất tâm lý của nhà quản lý.  

2. Về kĩ năng:  
- Một số kĩ năng vận dụng tâm lý trong nghiên cứu tập thể và tâm lý cá nhân.  

- Một số kỹ năng trong hoạt động quản lý. 

3. Về thái độ: 
- Học viên có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những kiến thức về tâm lý học quản lý trong công tác quản lý ở đơn vị công tác. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Kinh tế học 

giáo dục 

1. Về kiến thức: + Biết được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học giáo dục+ Hiểu được mối quan hệ giữa phát 

triển kinh tế với phát triển giáo dục.+ Biết được vấn đề đầu tư cho giáo dục trên quy mô xã hội cũng như gia đình.+ Hiểu được quy luật 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 
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kinh tế trong lĩnh vực giáo dục2. Về kỹ năng+ Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề kinh tế học giáo dục của trường học, cơ 
quan, của địa phương (Quản lý lao động, tài chánh, quá trình đào tạo có hiệu quả)3. Về thái độ+ Tích cực vận dụng kiến thức để giải quyết 

những vấn đề kinh tế-giáo dục của cơ quan, nhà trường, địa phương. 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Xã hội học 

giáo dục 

1. Kiến thức:  

- Lĩnh hội những kiến thức cơ bản về xã hội học, GDH và xã hội học giáo dục,  
- Có khả năng xem xét vị trí, vai trò của bản thân; từ đó điều chỉnh cho phù hợp với vai trò của một nhà quản lý GD tương lai.  

2. Kỹ năng:  

- Phát triển kỹ năng tự học 
- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu xã hội học GD. 

3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động, nghiêm túc học tập và nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Học phần 

chuyên ngành 

bắt buộc 

        

11 Những vấn đề 
cơ bản của 

quản lí giáo 

dục 

- Về tri thức: Nhận biết, lý giải và nhận xét được những vấn đề cơ bản về QLGD. 
- Về kỹ năng: Phát triển các kỹ năng xây dựng kế hoạch và phân tích cơ cấu tổ chức GD. Củng cố và phát triển các kỹ năng tự học; hợp tác 

nhóm; kỹ năng vận dụng kiến thức và nghiên cứu khoa học QLGD. 

- Về thái độ:Bồi dưỡng thái độ tích cực và quản lý có trách nhiệm, chủ động, sáng tạo vận dụng tri thức, kỹ năng đã học vào việc rèn luyện 
tay nghề QLGD. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Tiếp cận quản 

lí giáo dục 

hiện đại 

- Nâng cao hiểu biết về xu hướng hiện đại mang tầm thế giới quan và phương pháp luận trong quản lý giáo dục. 

- Tăng cường năng lực xem xét và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lí giáo dục và trong nghiên cứu lí luận giáo dục. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

13 Thể chế nhà 

nước trong 

giáo dục 

Sau khi học xong học phần, học viên nắm vững được: 

- Quản lí hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo 

- Quản lí và thực thi hệ thống văn bản quản lí nhà nước trong giáo dục và đào tạo 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

14 Phương pháp 

và kĩ năng 
quản lí nhà 

trường 

1. Về tri thức: - Hiểu bản chất của quản lí nhà trường, đặc điểm quản lí nhà trường, nhiệm vụ quản lí nhà trường, vai trò của hiệu trưởng 

trong quản lí nhà trường;- Nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí nhà trường- Hiểu về phương pháp quản lí nhà trường;- Hiểu khái 
niệm kĩ năng và kĩ năng quản lí nhà trường;- Hiểu về cách hệ thống hóa các loại kĩ năng quản lí nhà trường- Hiểu nội dung của các kĩ năng 

quản lí nhà trường.2. Về kỹ năng- Có kĩ năng áp dụng những kiến thức đã học vào công tác quản lí;- Có một số kĩ năng cơ bản trong quản 

lí nhà trường và tiếp tục rèn luyện đầy đủ những kĩ năng khác trong thực tế công việc trên cương vị của mình.- Phát triển các kỹ năng tự 
học, học hợp tác, kĩ năng chia sẻ, thảo luận, đánh giá.3. Về thái độThái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt 

động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết đã học vào thực tế công việc của cá nhân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 3 trong 8 học phần)       

15 Khoa học tổ 
chức trong 

phát triển giáo 

dục 

- Phân tích được các đặc điểm của tổ chức 
- Thiết kết được một tổ chức dựa trên cơ sở cac phương pháp hình thành tổ chức được nghiên cứu. 

- Có thái độ tích cực và thói quen ứng xử theo văn hóa tổ chức trong các hoạt động của bản thân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

16 Phát triển 

chính sách và 
chiến lược 

trong giáo dục 

Học viên trình bày được các khái niệm cơ bản: Chiến lược, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển giáo dục, các nội dung 

và các đặc điểm cơ bản của chiến lược giáo dục, chương trình và quy trình xây dựng chiến lược giáo dục. Nắm được cơ sở khoa học của 
việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam và Nội dung chiến lược phát triển giáo dục VN trong giai đọan hiện nay. Đồng thời 

nêu được bản chất của chính sách giáo dục, quá trình xây dựng và thực thi chính sách giáo dục. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Quản lí 
chương trình 

giáo dục 

1. Về kiến thức:  
Hiểu được các khái niệm về:  

- Chương trình đào tạo 

- Các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 
- Chương trình giảng dạy 

- Các mô hình xây dựng chương trình 

- Các triết lý xây dựng chương trình 
- Mục đích và mục tiêu xây dựng chương trình 

- Đánh giá chương trình 

2. Về kỹ năng: 
- Biết cách xây dựng chương trình học 

- Có khả năng đánh giá các chương trình đào tạo có sẵn 

- Thực hiện được chính xác các bước để xây dựng một chương trình có chất lượng 
- Vận dụng linh hoạt các mô hình xây dựng chương trình học vào công tác giảng dạy 

3. Về thái độ: 

Có thái độ tích cực trong việc ứng dụng các kiến thức về phát triển chương trình học vào thực tế giảng dạy 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Quản lí nhân 
sự và nguồn 

nhân lực trong 

giáo dục 

1. Về tri thức- Nhận biết, lý giải và nhận xét được lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý nhân sự trong nhà trường.- Phân tích khái niệm, 
nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí các hoạt nhân sự.- Giải thích nội dung và biện pháp quản lí nhân sự.2. Về kỹ năng- Tìm hiểu, 

nhận xét thực trạng công tác quản lý các họat động nhân sự ở một trường học hoặc cơ sở giáo dục.- Lập kế hoạch quản lí nhân sự. 3. Về 

thái độ- Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quản lí nhân sự và tích cực tham gia công tác quản lí hoạt động này tại trường học hoặc cơ sở 
giáo dục đang, sẽ công tác. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Quản lí tài 

chính và hạ 

tầng vật chất-
kĩ thuật trong 

giáo dục 

1. Về tri thức 

- Nhận biết, lý giải và nhận xét được lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý tài chính- CSVC. 

- Phân tích khái niệm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí tài chính- CSVC. 
- Giải thích nội dung và biện pháp quản lý tài chính- CSVC. 

2. Về kỹ năng 

- Tìm hiểu, nhận xét thực trạng công tác quản lý quản lý tài chính- CSVC ở một trường học hoặc cơ sở giáo dục. 

- Lập kế hoạch quản lí quản lý tài chính- CSVC.  

3. Về thái độ 

- Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tài chính- CSVC và tích cực tham gia công tác quản lí hoạt động này tại trường học hoặc cơ 
sở giáo dục đang, sẽ công tác. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Quản lí 

chuyên môn 
trong giáo dục 

1. Về tri thức:  

- Hiểu bản chất của quản lí giáo dục và quản lí nhà trường; 
- Hiểu về chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục;  

- Hiểu bản chất của quản lí chuyên môn ở các cấp quản lí giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; nhiệm vụ của quản lí chuyên môn ở 

các cấp khác nhau. 
- Hiểu các nhiệm vụ quản lí chuyên môn ở cấp cơ sở (nhà trường) 

2. Về kỹ năng 

Phát triển các kỹ năng tự học, học hợp tác nhóm, kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để phân tích và ứng dụng trong thực tế.  
3. Về thái độ 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Thái độ học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực học ở nhà và tham gia các hoạt động học tập trên lớp, luôn liên hệ lí thuyết đã học vào 
thực tế công việc của cá nhân.  

21 Dự báo, Thông 

tin và quản lý 
thông tin quản 

lí giáo dục 

1. Về tri thức: - Hiểu khái niệm dự báo, các loại dự báo và phương pháp dự báo;- Hiểu khái niệm thống kê, các loại thống kê và phương 

pháp thống kê;- Hiểu bản chất của thông tin và các thuộc tính của nó, các quá trình thông tin, phân loại thông tin;- Hiểu về mối quan hệ 
giữa thông tin và các khoa học liên quan;- Hiểu bản chất của thông tin quản lí giáo dục, hệ thống thông tin quản lí giáo dục (mục tiêu, vị trí 

vai trò của hệ thống TTQLGD, những đặc điểm cơ bản của hệ thống TTQLGD, nội dung thông tin QLGD, chu trình sống của hệ thống 

thông tin QLGD)- Thực trạng hệ thống thông tin quản lí giáo dục VIệt Nam2. Về kỹ năng- Có kĩ năng dự báo các vấn đề trong quản lí;- Có 
kĩ năng thu thập xử lí và phân tích thông tin, trình bày số liệu thống kê;- Có kĩ năng sử dụng thông tin quản lí giáo dục trong công tác lãnh 

đạo và quản lí.- Phát triển các kỹ năng tự học, học hợp tác, kĩ năng chia sẻ, thảo luận.3. Về thái độThái độ học tập nghiêm túc, có trách 

nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và tự học ở nhà; thường xuyên liên hệ những lí thuyết đã học vào thực tế công việc 
của cá nhân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

22 Quản lí chất 

lượng trong 
giáo dục 

1. Về tri thức 

Nhận biết, hiểu đúng những khái niệm, nguyên tắc, nội dung và quá trình, mô hình quản lí chất lượng giáo dục, thực hiện chúng hiệu quả 
trong quản lí giáo dục ở các cấp trong hoạt động nghiên cứu và quản lí giáo dục.. 

2. Về kĩ năng  

- Thực hiện được việc thiết kế một số mô hình quản lí chất lượng cụ thể trong quản lí ở cấp trường. 
- Tiến hành học tập, nghiên cứu trong điều kiện hợp tác, chia sẻ. 

3. Về thái độ 

Tích cực nghiên cứu để nắm vững và áp dụng, tuyên truyền được văn hóa chất lượng, một số mô hình quản lí chất lượng giáo dục trong 
thực tiễn quản lí giáo dục ở cơ sở 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  II. HỌC 

PHẦN TIẾN 

SĨ                          

  12     

  HỌC PHẦN 

TIẾN SĨ BẮT 

BUỘC       

  6     

23 Phương pháp 
luận và 

phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học quản 

lý giáo dục 

Sau khi học xong học phần này, học viên có thể đạt được: 
* Về kiến thức: Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD 

và những yêu cầu cơ bản trong NCKH giáo dục. 

* Về kỹ năng: Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục. 
* Về thái độ: Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành 

luận văn tốt nghiệp. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Lý thuyết và 

tiếp cận quản 

lý hiện đại 
trong giáo dục. 

- Nâng cao hiểu biết về xu hướng hiện đại mang tầm thế giới quan và phương pháp luận trong quản lý giáo dục. 

- Tăng cường năng lực xem xét và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lí giáo dục và trong nghiên cứu lí luận giáo dục. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  HỌC PHẦN TIẾN SĨ TỰ CHỌN (chọn 2 trong 8 học phần dưới đây)           

25 Triết học giáo 

dục Việt Nam 

Giúp NCS nắm vững tri thức cơ bản về triết lý giáo dục, phương pháp luận tiếp cận các triết lý giáo dục và kĩ năng vận dụng trong thực tế 3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 Quản lí dựa 
vào chuẩn 

trong giáo dục 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại về chuẩn và chuẩn trong giáo dục. 
2. Biết ứng dụng các kĩ thuật thiết kế chuẩn để xây dựng mô hình quản lí dựa vào chuẩn. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Quản lý và 

lãnh đạo giáo 

dục trong bối 
cảnh hội nhập 

quốc tế và đổi 

mới giáo dục 

Môn học trang bị cho NCS hệ thống kiến thức lý luận và kỹ năng cơ bản về quản lý và lãnh đạo giáo dục theo các tiếp cận hiện đại, hình 

thành tư duy và phong cách quản lý , lãnh đạo giáo dục tiên tiến, hội nhập, trên cơ sở đó NCS có thể vận dụng vào nghiên cứu đề tài luận 

án và áp dụng trong thực tiễn quản lý và lãnh đạo giáo dục của bản thân 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Các lý thuyết 

về tạo động lực 
làm việc cho 

nhân viên 

1. Kiến thức 

- Hiểu khái niệm động lực làm việc và phân tích theo quan điểm của các lý thuyết khác nhau 
- Phân tích được các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên trong quản lý nhân sự của quản lý giáo dục 

- Xác định được các biện pháp để tạo động lực làm việc cho nhân viên trong công tác quản lý của bản thân 

2. Kĩ năng  
- Khảo sát, đánh giá động lực làm việc của giáo viên, nhân viên thuộc cơ sở giáo dục hoặc cơ quan quản lý giáo dục – nơi người học công 

tác 

- Biết cách thực hiện các tác động nhằm tạo động lực làm việc của giáo viên, nhân viên  
3. Thái độ 

Có ý thức đổi mới các yếu tố tạo động lực làm việc cho giáo viên, nhân viên 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Quản lý văn 

hóa tổ chức 

1. Kiến thức 

- Hiểu khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức; Phân biệt văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nhà trường. 
- Nhận biết những dấu hiệu văn hóa tổ chức/nhà trường lành mạnh và không lành mạnh áp dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá những giá 

trị văn hóa của một tổ chức cụ thể.  

- Xác định được những con đường định hình và nuôi dưỡng văn hóa tổ chức/ nhà trường lành mạnh.  
2. Kĩ năng  

- Khảo sát, đánh giá văn hóa một tổ chức, nhà trường cụ thể. 

- Lập kế hoạch định hình, nuôi dưỡng văn hóa một tổ chức/ nhà trường cụ thể. 
3. Thái độ 

- Tôn trọng, có ý thức xây dựng những giá trị văn hóa nền tảng của tổ chức mình 

- Có ý thức đấu tranh với những thái độ, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu tới văn hoá tổ chức.  

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Quản lý công 

việc và các tổ 

chức giáo dục 

1. Kiến thức : Hiểu khái niệm thiết kế công việc, phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức giáo dục.- Nhận biết 

những điểm cơ bản trong thiết kế kinh điển và tân kinh điển theo quan điểm phổ biến và quan điểm tùy cơ ứng biến trong thiết kế tổ chức 

và tổ chức giáo dục.- Xác định được những yếu tố cơ bản quyết định việc lựa chọn thiết kế tổ chức và tổ chức giáo dục thích hợp.2. Kĩ 
năng - Xây dựng và phân tích Bản tiêu mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cụ thể của nhà trường/cơ sở giáo dục.- Phân 

tích và đánh giá thiết kế tổ chức của một nhà trường/cơ sở giáo dục cụ thể.3. Thái độ- Có ý thức xây dựng văn hóa thiết kế, phân tích và 

đánh giá công việc trong tổ chức giáo dục đáp ứng đòi hỏi về nâng cao chất lượng giáo dục của xã hội.- Có ý thức lựa chọn phương án thiết 

kế tổ chức thích hợp trong môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và có tính chất toàn cầu hóa hiện nay. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Lãnh đạo và 

quản lí sự thay 
đổi 

- Hình thành hệ thống các tri thức về sự cần thiết phải thay đổi hoạt động dạy học, giáo dục và lãnh đạo sự thay đổi đó trong các nhà 

trường. 
- Phát hiện ở người học hệ thống kĩ năng nhận biết, phát hiện vấn đề, kỹ năng lựa chọn công việc để lãnh đạo sự thay đổi, kĩ năng tự học để 

tự thay đổi. 

- Hình thành thái độ tích cực sẵn sàng thay đổi, tránh cách nhìn bảo thủ, trì trệ, tâm lý ngại thay đổi. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Quản lí giáo 

dục đại học 

NCS nắm được các tri thức khoa học về quản lí giáo dục đại học, kĩ năng vận dụng kiến thức về GDDH để giải quyết các vấn đề thuộc luận 

án tiến sĩ. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

33 Quản lí giáo 

dục phổ thông 
và dạy nghề 

NCS nắm được các tri thức khoa học cơ bản về quản lí giáo dục phổ thông và dạy nghề, vấn đề đổi mới quản lí giáo dục hiện nay nhằm đáp 

ứng yêu cầu của xã hội và của hoạt động quản lí giáo dục. Giúp NCS vận dụng tri thức QLGD trong nghiên cứu lí thuyết và nghiên cứu 
thực tiễn QLGD hiện nay 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Quản lí giáo 
dục mầm non 

Về kiến thức 
- Nêu và lý giải được khái niệm QLGD và mục tiêu, nội dung QLGDMN. 

- Phân tích các quan điểm, quan hệ và chức năng QLGD . 

- Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGD 
- Nhận xét và so sánh được các mô hình quản lý giáo dục mầm non  

- Nhận biết những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non. 

* Về kĩ năng 
- Tìm kiếm thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của KHQLGD. 

- Kĩ năng xây dựng kế hoạch QLGD và phân tích các cơ cấu tổ chức QLGD 

- Kĩ năng tự học, nghiên cứu, kĩ năng học nhóm, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng trả lời các câu hỏi. 
- Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học tập và nghiên cứu, trong công tác quản lí. 

3 HK1,2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  III. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (Mỗi nghiên cứu sinh phải tự hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ; các chuyên đề có thể cập nhật, bổ sung để phù hợp với 

hướng nghiên cứu của NCS )                             

6   
  

35 Quản lí 
chương trình 

giáo dục 

  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 
đánh giá trước Hội đồng chuyên 

môn 

36 Quản lí nhân 

sự giáo dục 
  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 

đánh giá trước Hội đồng chuyên 
môn 

37 Quản lí tài 

chính và hạ 
tầng vật chất-

kĩ thuật trong 

GD 

  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 

đánh giá trước Hội đồng chuyên 
môn 

37 Quản lí chuyên 
môn trong GD 

  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 
đánh giá trước Hội đồng chuyên 

môn 

39 Quản lý thông 
tin GD 

  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 
đánh giá trước Hội đồng chuyên 

môn 

40 Quản lý văn 
hóa nhà trường 

  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 
đánh giá trước Hội đồng chuyên 

môn 

41 Quản lý dự án 

phát triển GD 
  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 

đánh giá trước Hội đồng chuyên 
môn 

42 Quản lý chất 

lượng GD 
  2 HK3,4 Chuyên đề phải được trình bày, có 

đánh giá trước Hội đồng chuyên 
môn 

  IV. TIỂU 

LUẬN TỔNG 

QUAN                             

  

5 HK3,4 
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  V. NGOẠI 

NGỮ (Điều 

kiện): đạt 

trình độ bậc 4 

KNLNN 6 

bậc dành cho 

VN (B2 – 

CEFR) 

  

    

  

  VI. Bài báo 

(BB) Khoa 

học 

Có ít nhất 2 bài, trong đó: Trong nước (danh mục do Trường qui định cho NCS): 4 TC/1BB; Quốc tế có impact factor (IF) (khuyến khích): 

5TC/1BB; Kỷ yếu quốc tế có phản biện, có ISSN, tiếng nước ngoài chưa có IF (khuyến khích): 4TC/1BB 
8 Năm 

thứ 3 
hoặc 4 

  

  VI. Báo cáo 

hội nghị khoa 

học (trong 

nước hay/và 

quốc tế) 

- Trong nước (tiếng Việt): 

- Đọc báo cáo: 3TC 
- Poster: 2TC 

- Quốc tế (tiếng nước ngoài) (Khuyến khích) 

- Đọc báo cáo: 4TC 
- Poster: 3TC 

5 Năm 

thứ 3 
hoặc 4 

  

  VII. Seminar  - Bắt buộc: Báo cáo seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước bảo vệ cơ sở (bắt buộc): 2TC/BC 

- Tự chọn: 

• Thuyết trình (TT) seminar: 0.25TC/TT  
• Tham dự (TD) báo cáo chuyên đề, seminar: 0.1TC/TD 

5 Năm 

thứ 3 

hoặc 4 

  

  VIII. Tham 

gia trợ giảng 

/hướng dẫn 

thực tập, thực 

hành 

  5 Năm 

thứ 3 
hoặc 4 

  

  
V. LUẬN ÁN 

TIẾN SĨ 

  44 Năm 
thứ 3 

hoặc 4 
  

  
TỔNG 

CỘNG  

  90   
  

  Tiến sĩ Quản lý giáo dục (Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

  
    

  
I Học phần tiến 

sĩ 

  12   

  

I.1. Bắt buộc   6     

1 Phương pháp 
luận và 

phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học quản 

lý giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Học phần cung cấp cho học viên về những hướng nghiên cứu cơ bản, hiện đại trong khoa học quản lý giáo dục; phương pháp nghiên cứu 

và những yêu cầu cơ bản trong nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục. 

- Học phần cung cấp những kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới 
quản lý giáo dục hiện nay. 

- Thông qua việc giải thích rõ ý nghĩa, vai trò của việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, học 

phần có mục đích hình thành thái độ đúng đắn của người học đối với công việc nghiên cứu. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Dựa trên việc nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, học viên xác định được vấn đề nghiên cứu khoa học 

quản lý giáo dục phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công tác của bản thân; 
- Người học vận dụng thành thạo phương pháp nghiên cứu lý luận trong việc nghiên cứu tổng quan và xác định khung lý thuyết của một 

vấn đề nghiên cứu cụ thể; 

- Người học vận dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính trong phân tích và xử lý dữ liệu phù hợp với mục 
tiêu nghiên cứu của một vấn đề nghiên cứu cụ thể; 

- Xây dựng được đề cương nghiên cứu chi tiết về khoa học quản lý giáo dục đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu chí hiện hành của Bộ giáo 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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dục và Đào tạo và của cơ sở đào tạo ; 
- Người học thực hiện thuần thục các kĩ năng nghiên cứu và có khả năng công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng bài báo khoa học; 

- Có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và ý thức rèn luyện kĩ năng nghiên cứu để có đủ năng lực hoàn thành đề tài tốt nghiệp; 

2 Lý thuyết và 
tiếp cận hiện 

đại trong quản 

lý giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Nâng cao hiểu biết về xu hướng hiện đại mang tầm thế giới quan và phương pháp luận trong quản lý giáo dục. 

- Tăng cường năng lực xem xét và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lí giáo dục và trong nghiên cứu lí luận giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được quan niệm quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trường trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 

- Hiểu rõ các quan điểm tiếp cận trong quản lý giáo dục; 

- Đánh giá được ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết nền tảng của tiếp cận quản lý giáo dục. 
- Vận dụng các tiếp cận quản lý giáo dục trong bối cảnh, điều kiện của đơn vị mà học viên đang công tác; 

- Nắm được các cách tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục và áp dụng vào việc đổi mới công tác quản lý giáo dục tạo cơ sở đào tạo nơi 

học viên công tác; 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

I.2. Tự chọn (chọn 2 trong số 8 học phần) 

  
6   

3 Triết học giáo 

dục Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần- Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản về triết lý giáo dục của thế giới và Việt Nam;- Học phần giúp 

học viên hình thành phương pháp luận tiếp cận các triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam;- Thông qua việc người học nắm được kiến thức 
triết học giáo dục, học phần giúp hình thành kĩ năng vận dụng các triết lý giáo dục vào thực tiễn quản lý giáo dục.2. Chuẩn đầu ra của học 

phần- Hiểu được các phạm trù cơ bản của triết học giáo dục;- Hiểu các quan điểm của triết học giáo dục thế giới;- Nắm được các tri thức cơ 

bản của triết lý giáo dục Việt Nam thời kì phong kiến;- Vận dụng được quan điểm tư tưởng của triết học giáo dục Việt Nam và thực tiễn 
giáo dục tại cơ sở giáo dục; 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Quản lý dựa 
vào chuẩn 

trong giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Nâng cao năng lực tiếp nhận một số vấn đề chuyên sâu về chuẩn và chuẩn trong giáo dục, bản chất và những đặc điểm của chuẩn giáo 

dục. 

- Phát triển năng lực vận dụng các kĩ thuật để phát triển và vận dụng chuẩn trong xây dựng và triển khai mô hình quản lí dựa vào chuẩn 
trong nghiên cứu lí thuyết và nghiên cứu thực tiễn QLGD hiện nay. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của chuẩn giáo dục bao gồm khái niệm, chức năng, cấu trúc và phân loại chuẩn trong giáo dục. 
- Phát triển được chuẩn giáo dục dựa trên khung kĩ thuật và quy trình phát triển chuẩn; áp dụng chuẩn và chuẩn hóa trong giáo dục. 

- Phát triển được mô hình đào tạo và quản lí giáo dục dựa vào chuẩn và chuẩn hóa. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Quản lý giáo 

dục trong bối 
cảnh hội nhập 

quốc tế và đổi 

mới giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nâng cao năng lực phân tích và đánh giá những vấn đề cơ bản của bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục thế kỉ 21 và những vấn 
đề đặt ra trong quản lý, lãnh đạo giáo dục hiện nay.  

- Phát triển năng lực vận dụng các kiến thức lý luận và thực tiễn vào quản lý và lãnh đạo giáo dục theo các tiếp cận hiện đại, hình thành tư 

duy và phong cách quản lý , lãnh đạo giáo dục tiên tiến, hội nhập để phát triển trong bối cảnh đổi mới giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục và những vấn đề đặt ra trong quản lý, lãnh đạo giáo 

dục hiện nay. 

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về quản lý và lãnh đạo giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục; các vấn đề đăt ra 

từ thực tiễn và các yêu cầu đối với nhà quản lý,lãnh đạo giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Các lý thuyết 
về tạo động 

lực làm việc 

cho nhân viên 

1. Mục tiêu học phần 
- Nâng cao năng lực tiếp nhận và phân tích một số vấn đề chuyên sâu về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho nhân viên theo các 

lý thuyết khác nhau. 

- Phát triển năng lực phân tích và vận dụng các vấn đề lí luận và thực tiễn về yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên vào thực tiễn quản 
lý nhân sự giáo dục và nghiên cứu thực tiễn QLGD hiện nay; từ đó hình thành năng lực tạo động lực làm việc cho nhân viên trong công tác 

quản lý của bản thân 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hệ thống hóa và phân tích được những vấn đề cơ bản của lý thuyết về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho nhân viên trong 

một tổ chức 

- Hệ thống hóa và phân tích được những vấn đề lí luận và thực tiễn về các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên ở nước ngoài và Việt 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Nam. 
- Phát triển năng lực tạo động lực làm việc cho nhân viên trong thực tiễn quản lý và nghiên cứu vè quản lí nhân sự giáo dục. 

7 Quản lý văn 

hóa tổ chức 

1. Mục tiêu học phần- Trình bày được khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức và phân biệt văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nhà trường.- Vận 

dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá được những giá trị văn hóa của một tổ chức cụ thể. - Xác định được những con đường định hình và 
nuôi dưỡng văn hóa tổ chức/ nhà trường lành mạnh.- Tôn trọng, có ý thức xây dựng những giá trị văn hóa nền tảng của tổ chức và ý thức 

đấu tranh với những thái độ, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu tới văn hoá.2. Chuẩn đầu ra của học phần- Nắm được khái niệm văn hóa, văn 

hóa tổ chức và phân biệt văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nhà trường.- Nhận biết được những dấu hiệu văn hóa tổ chức/nhà trường lành 
mạnh và không lành mạnh áp dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá những giá trị văn hóa của một tổ chức cụ thể.- Xác định được những 

con đường định hình và nuôi dưỡng văn hóa tổ chức/ nhà trường lành mạnh.- Khảo sát, đánh giá được văn hóa tổ chức của nhà trường cụ 

thể.- Lập kế hoạch định hình, nuôi dưỡng văn hóa một tổ chức/ nhà trường cụ thể. 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 Quản lý công 

việc và các tổ 

chức giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày được khái niệm thiết kế công việc, phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức giáo dục. 

- Trình bày được những quan điểm cơ bản trong thiết kế tổ chức và vận dụng lý thuyết vào thiết kế, phân tích và đánh giá các tổ chức giáo 
dục đa dạng; thiết kế, phân tích và đánh giá công việc của tổ chức giáo dục trong môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và có tính chất toàn 

cầu hóa hiện nay. 

- Có ý thức xây dựng văn hóa thiết kế, phân tích và đánh giá công việc trong tổ chức giáo dục đáp ứng đòi hỏi về nâng cao chất lượng giáo 
dục của xã hội. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nhận biết những điểm cơ bản trong thiết kế kinh điển và tân kinh điển theo quan điểm phổ biến và quan điểm tùy cơ ứng biến trong thiết 
kế tổ chức và tổ chức giáo dục. 

- Xác định được những yếu tố cơ bản quyết định việc lựa chọn thiết kế tổ chức và tổ chức giáo dục thích hợp. 

- Xây dựng và phân tích Bản tiêu mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cụ thể của nhà trường/cơ sở giáo dục. 
- Phân tích và đánh giá thiết kế tổ chức của một nhà trường/cơ sở giáo dục cụ thể. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

9 Lãnh đạo và 

quản lý sự 

thay đổi 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày được hệ thống các tri thức về sự cần thiết phải thay đổi hoạt động dạy học, giáo dục và lãnh đạo sự thay đổi đó trong các nhà 

trường. 
- Phát hiện ở người học hệ thống kĩ năng nhận biết, phát hiện vấn đề, kỹ năng lựa chọn công việc để lãnh đạo sự thay đổi, kĩ năng tự học để 

tự thay đổi. 

- Hình thành thái độ tích cực sẵn sàng thay đổi, tránh cách nhìn bảo thủ, trì trệ, tâm lý ngại thay đổi. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Xác định được hệ thống các tri thức về sự cần thiết phải thay đổi hoạt động dạy học, giáo dục và lãnh đạo sự thay đổi đó trong các nhà 

trường. 
- Có kĩ năng nhận biết, phát hiện vấn đề, kỹ năng lựa chọn công việc để lãnh đạo sự thay đổi. 

- Có kĩ năng tự học để tự thay đổi. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Quản lý giáo 
dục đại học 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các tri thức khoa học về quản lí giáo dục đại học. 

- Vận dụng được kiến thức về GDĐH để giải quyết các vấn đề thực tiễn ở trường ĐH. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của quản lí giáo dục đại học. 

- Phân tích được các nội dung quản lí giáo dục đại học. 

- Nắm được công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đại học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Quản lý giáo 

dục phổ thông 

và dạy nghề 

1. Mục tiêu học phần- Nắm được các tri thức khoa học cơ bản về quản lí giáo dục phổ thông và dạy nghề, vấn đề đổi mới quản lí giáo dục 

hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và của hoạt động quản lí giáo dục.- Vận dụng tri thức QLGD trong nghiên cứu lí thuyết và 

nghiên cứu thực tiễn QLGD hiện nay.2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình bày được những vấn đề cơ bản của quản lí giáo dục phổ thông 
và dạy nghề.- Phân tích được các nội dung quản lí giáo dục phổ thông và dạy nghề.- Nắm được công tác đánh giá và kiểm định chất lượng 

phổ thông và dạy nghề. 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

12 Quản lý giáo 

dục mầm non 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày được được khái niệm QLGD và mục tiêu, nội dung QLGDMN. 

- Phân tích các quan điểm, quan hệ và chức năng QLGDMN. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGDMN. 
- Nhận xét và so sánh được các mô hình quản lý giáo dục mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nhận biết những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí giáo dục, cơ sở giáo dục mầm non và vận dụng trong quản lí GDMN. 
- Có kĩ năng xây dựng kế hoạch QLGD và phân tích các cơ cấu tổ chức QLGD. 

- Có kĩ năng tự học, nghiên cứu, kĩ năng học nhóm, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng trả lời các câu hỏi. 

- Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học tập và nghiên cứu, trong công tác quản lí. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II. Các chuyên 

đề tiến sĩ 

  6   

  

13 Chuyên đề 1   2     

14 Chuyên đề 1   2     

15 Chuyên đề 1   2     

III. Tiểu luận 

tổng quan 

  3   

  

IV NCKH, 

Seminar khoa 

học, Hội thảo 

khoa học, 

Luận án tốt 

nghiêp 

  69   

  

Tổng     90     

  Các học phần 

bổ sung 

      
  

I. Học phần cơ 

sở 

      

  

I.1. Bắt buộc   12     

1 Phương pháp 
nghiên cứu 

khoa học giáo 

dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Trình bày được các hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những yêu cầu cơ bản 

trong NCKH giáo dục. 

- Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục. 
- Tự giác, tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt nghiệp và giải 

quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những khái niệm cơ bản về NCKHGD 

- Trình bày và phân tích được các bước thực hiện đề tài NCKHGD 

- Phân tích và đánh giá được các phương pháp NCKHGD 
- Chủ động, tự giác, hợp tác, tích cực trong NC 

- Thực hiện được một đề tài NGKHG 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Tâm lí học 
giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Nhận diện và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay.- Ứng dụng được một số lí 
thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường.- Tự giác, tích cực, độc lập trong tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ 

năng nhằm phát triển các chương trình, phương pháp, kết quả dạy học và giáo dục. 2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình bày được những 

khái niệm cơ bản về tâm lí học giáo dục- Phân tích được bản chất tâm lí của học tập- Phân tích và đánh giá được các lí thuyết tâm lí nhận 
thức- Phân tích và đánh giá được các lí thuyết hành vi xã hội- Ứng dụng được các lí thuyết trong dạy học và giáo dục 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Tiếp cận năng 

lực trong phát 

triển nghề 
nghiệp giáo 

viên 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 

chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’; Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi 
dưỡng thường xuyên; Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực 

- Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm; Trải nghiệm và suy ngẫm về làm 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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việc nhóm; Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’; Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’ 
- Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên; Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân; Mong muốn áp dụng 

kiến thức đã học vào công việc  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những khái niệm cơ bản về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên 

- Phân tích được cấu trúc chuẩn nghề nghiệp và các giai đoạn phát triển nghề nghiệp 

- Phân biệt được chuẩn đầu ra trong cấu trúc năng lực nghề nghiệp; Đánh giá được kế quả học tập theo chuẩn đầu ra 
- Xây dựng được kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Khoa học tổ 

chức trong 
phát triển giáo 

dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết các vấn đề cơ bản về khoa học tổ chức 
- Phân tích được các đặc điểm của tổ chức 

- Thiết kết được một tổ chức dựa trên cơ sở cac phương pháp hình thành tổ chức được nghiên cứu. 

- Xây dựng được văn hóa tổ chức trong cơ quan, đơn vị công tác 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề chung về tổ chức, bao gồm: Thuộc tính, các kiểu cơ cấu tổ chức; phương pháp thiết kế tổ chức; sự thay đổi 

và phát triển tổ chức; văn hó tổ chức 
- Phân tích được cơ cấu tổ chức và làm rõ chức năng của từng bộ phận của một cơ sở giáo dục 

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nguyên tắc của tổ chức và tính chuyên môn hóa của tổ chức 

- Đề xuất những nội dung cơ bản để phát triển tổ chức 
- Đề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường 

- Chủ động tích cực trong học tập, nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

I.2. Tự chọn (chọn 
4 trong 7 học 

phần) 

  8   

  

5 Chương trình, 

phương pháp 
và kĩ năng dạy 

học hiện đại 

Chương trình, phương pháp và kĩ năng dạy học hiện đại là lĩnh vực học thuật nền tảng của Lý luận dạy học hiện đại, giới thiệu những tiền 

đề lý thuyết khoa học và các kĩ năng phát triển chương trình, kĩ năng dạy học và phương pháp dạy học được thực hiện quá trình giảng dạy, 
bản chất, những đặc điểm và ứng dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục. Nội dung học phần bao gồm 3 phần chủ yếu: 1)Lý 

luận và kĩ năng phát triển chương trình giáo dục; 2/Lý luận và ứng dụng phương pháp dạy học; 3/Lý luận và ứng dụng kĩ năng dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Chuẩn giáo 
dục và Lí 

thuyết chương 

trình giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Nhận diện được triết lí hiện đại của lí luận phương pháp dạy học ngày nay là người học, học tập và sự phát triển của 
người học- Hiểu và phân tích được những lí thuyết khoa học về chuẩn giáo dục và chương trình giáo dục nói chung, bản chất, những đặc 

điểm và ứng dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục.- Vận dụng được các chuẩn giáo dục và lí thuyết chương trình giáo dục vào 

thực tiễn giáo dục2. Chuẩn đầu ra của học phần- Mô tả được các quan niệm về chuẩn trong giáo dục; Phân tích được những khái niệm cơ 
bản về chuẩn trong giáo dục- Mô tả được khung và xác định được quy trình xây dựng chuẩn giáo dục; Áp dụng được các chuẩn trong giáo 

dục- Mô tả và phân tích được các kiểu chương trình giáo dục- Đánh giá được các triết lí xây dựng chương trình giáo dục 

2   Điểm học phần được tính như sau:a 
= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Văn hóa nhà 

trường hiện 

đại 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà 

trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường. 
- Có năng lực vận dụng kiến thức môn học để phát triển văn hoá nhà tr¬ường 

- Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được các khái niệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà 

trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường. 

- Vận dụng được kiến thức môn học để phát triển văn hoá nhà tr¬ường 
- Tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

8 Giáo dục so 

sánh 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được khái niệm cơ bản về giáo dục so sánh 

- Phân tích và đánh giá được các nguyên tắc, cách tiếp cận, các kĩ thuật trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Tự giác, tích cực, độc lập trong nghiên cứu, học hỏi, chọn lọc các mô hình giáo dục để vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ dạy 
học và giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về giáo dục so sánh 
- Phân tích được các nguyên tắc trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Phân tích và đánh giá được các cách tiếp cận trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Phân tích, ứng dụng và đánh giá được các kỹ thuật so sánh giáo dục 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Tâm lý học 

quản lý, lãnh 

đạo 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về tâm lý học quản lý, tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể và ý nghĩa của chúng trong công tác của nhà quản 

lý. 
- Có năng lực vận dụng kiến thức môn học trong nghiên cứu tập thể, tâm lý cá nhân và hoạt động quản lý nơi công tác 

- Có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những kiến thức về tâm lý học quản lý, lãnh đạo trong công tác quản lý ở đơn vị công tác  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những kiến thức cơ bản về tâm lý học quản lý, tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể và ý nghĩa của chúng trong công tác của nhà 

quản lý. 

- Vận dụng được kiến thức môn học để nghiên cứu tập thể, tâm lý cá nhân và tiến hành hoạt động quản lý nơi công tác 
- Tích cực ứng dụng những kiến thức về tâm lý học quản lý, lãnh đạo trong công tác quản lý ở đơn vị công tác 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Kinh tế học 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Hiểu biết cơ bản về Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục- Hiểu được mối quan hệ 

giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục- Đánh giá được các yếu tố tác động đến sự phát triển giáo dục trong điều kiện toàn cầu hóa và 
kinh tế tri thức- Đánh giá được các yếu tố tác động đến Đầu tư phát triển giáo dục ở các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục ở 

địa phương2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học giáo dục- Phân tích 

được mối giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục- Phân tích được đặc điểm của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức. - Phân tích được 
các yếu tố tác động đến sự phát triển giáo dục Việt nam- Đề xuất được các biện pháp phù hợp để đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục- Thể 

hiện được khả năng làm việc nhóm trong Đề xuất được các biện pháp phù hợp để đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục- Chủ động, tích cực 

học tập và nghiên cứu về kinh tế học giáo dục để giải quyết những vấn đề kinh tế-giáo dục của cơ quan, nhà trường, địa phương 

2   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Xã hội học 
giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu biết cơ bản về xã hội học và giáo dục học 

- Hiểu được mối quan hệ của Xã hội học giáo dục với: Xã hội học; Giáo dục học; Tâm lý - học và Tâm lý học giáo dục; Kinh tế học và 

Kinh tế học giáo dục. 
- Hiểu được cấu trúc xã hội và giáo dục 

- Lựa chọn được các phương pháp nghiên cứu xã hội học GD vào việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục 

- Xây dựng được kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục ở các cơ sở giáo dục 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản, nền tảng về xã hội học và giáo dục học 

- Trình bày được Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Xã hội học giáo dục 
- Trình bày được mối quan hệ của Xã hội học giáo dục với: Xã hội học; Giáo dục học; Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục; Kinh tế học và 

Kinh tế học giáo dục 
- Trình bày được cấu trúc xã hội và giáo dục 

- Trình bày được mối Quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế, pháp luật và văn hóa 

- Đề xuất được kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục ở các cơ sở giáo dục  
- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong ĐĐề xuất được kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục ở các cơ sở giáo dục  

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II. Học phần 

chuyên ngành 

      

  

II.1. Bắt buộc   12     

12 Những vấn đề 

cơ bản của 

quản lý giáo 
dục 

1. Mục tiêu học phần- Hiểu biết được được những vấn đề cơ bản của quản lý giáo dục- Xây dựng được kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phát 

triển các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục- Thực hiện được các nội dung quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình bày được Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu QLGD- Vận dụng được những lý luận cơ 
bản về quản lý giáo dục để xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phát triển các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục- Vận 

dụng được nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục để đề xuất các biện pháp quản lý nhà trường hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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giáo dục- Hiểu được hệ thống giáo dục quốc dân và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý giáo dục- Đề xuất được các biện pháp quản lý của hiệu 
trưởng nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

13 Tiếp cận quản 

lí giáo dục 
hiện đại 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết về xu hướng tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục để vận dụng vào việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động giáo dục và 
quản lý giáo dục. 

- Hiểu biết cơ bản về quản lý chất lượng tổng thể - TQM và quản lý chất lượng theo ISO 9000 để đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao 

chất lượng giáo dục hiện nay 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được nội dung của các xu hướng tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục 

- Trình bày được các nội dung của Văn hóa tổ chức trong giáo dục và quản lý giáo dục 
- Xây dựng được kế hoạch quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục  

- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Thể chế nhà 

nước trong 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết cơ bản về quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước 

- Hiểu biết cơ bản về quản lý hành chính nhà nước về giáo dục 
- Hiểu biết cơ bản về văn bản và quản lý văn bản trong giáo dục 

- Thành thạo kỹ thuật xây dựng văn bản trong quản lý giáo dục 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước.  

- Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản về Quản lí hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo 

- Trình bày được khái niệm, vai trò, chức năng và cách phân loại văn bản quản lý nhà nước 
- Đề xuất được biện pháp quản lí hệ thống văn bản trong các cơ sở giáo dục 

- Thể hiện được khả năng xây dựng văn bản quản lý trong các cơ sở giáo dục. 

 Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Phương pháp 
và kĩ năng 

quản lý nhà 

trường 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu được bản chất, đặc điểm, nhiệm vụ quản lí nhà trường,  

- Hiểu được vai trò của hiệu trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí nhà trường; 

- Thành thạo việc vận dụng các phương pháp và kỹ năng quản lí nhà trường để quản lý trường học hiệu quả 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được nội dung kiến thức cơ bản về quản lý nhà trường  

- Trình bày được bản chất, đặc điểm, nhiệm vụ và vai trò của hiệu trưởng trong quản lí nhà trường; 
- Trình bày được các phương pháp và kỹ năng trong quản lí nhà trường 

- Xây dựng được kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2.  Tự chọn 

(chọn 3 trong 

7 học phần) 

  9   

  

16 Phát triển 

chính sách và 

chiến lược 
trong giáo dục 

Học phần cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chiến lược giáo dục; những vấn đề có tính chất 

phương pháp luận, quan điểm, quy trình cũng như phương pháp xây dựng chiến lược phát triển giáo dục; chính sách giáo dục, quy trình 

xây dựng và thực thi chính sách giáo dục. 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 

a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

17 Quản lý 

chương trình 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được khái niệm về chương trình học 

- Phân tích và đánh giá được các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 
- Hiểu về chương trình giảng dạy và các mô hình xây dựng chương trình 

- Tự giác, tích cực độc lập nghiên cứu về triết lý, mục đích, mục tiêu xây dựng chương trình; biết đánh giá chương trình  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Trình bày được khái niệm, mối quan hệ giữa chương trình và giảng dạy; chương trình học dưới góc độ một ngành học 
- Phân tích và đánh giá được các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 

- Phân tích về chương trình giảng dạy và các mô hình, triết lý xây dựng chương trình 

- Phân tích mục đích, mục tiêu xây dựng chương trình; biết đánh giá chương trình 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

18 Quản lý nhân 

sự và nguồn 

nhân lực trong 
giáo dục 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự và nguồn nhân lực trong giáo dục. Trong đó, chú ý mục 

tiêu, chức năng, vai trò môi trường của quản trị nhân sự; học viên phân tích được công việc, biết hoạch định nguồn nhân lực, biết cách 

tuyển nhân sự hiệu quả, biết sử dụng và phát triển nguồn nhân sự ngày một chất lượng cao. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

19 Quản lý tài 

chính và hạ 
tầng vật chất - 

kĩ thuật trong 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận diện và phân tích được khái niệm cơ bản về vấn đề tài chính cho giáo dục, nhà trường. Biết phân bổ tài chính cho giáo dục. 
- Phân tích Quản lý tài chính cho giáo dục và nhà trường 

- Phân tích cơ sở vật chất của giáo dục và nhà trường 

- Bản chất vấn đề kinh tế - sư phạm cơ sở vật chất giáo dục và nhà trường 
- Phân loại cơ sở vật chất của nhà trường 

- Quản lý cơ sở vật chất của giáo dục, nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm cơ bản về vấn đề tài chính cho giáo dục, nhà trường. 

- Biết phân bổ tài chính cho giáo dục. 

- Phân tích nội dung quản lý tài chính cho giáo dục và nhà trường 
- Phân tích cơ sở vật chất của giáo dục và nhà trường 

- Bản chất vấn đề kinh tế - sư phạm cơ sở vật chất. Phân loại và quản lý cơ sở vật chất của giáo dục, nhà trường. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Quản lý 

chuyên môn 
trong giáo dục 

1. Mục tiêu học phần- Nhận diện và phân tích được khái niệm Quản lí giáo dục và quản lí nhà trường, chuyên môn và chuyên môn trong 

giáo dục- Phân tích và đánh giá nguyên tắc quản lí chuyên môn và nội dung quản lí chuyên môn trong giáo dục- Phân tích, ứng dụng quản 
lí hoạt động dạy học, quản lí hoạt động giáo dục và quản lí chuyên môn trong nhà trường phổ thông2. Chuẩn đầu ra của học phần- Trình 

bày được khái niệm Quản lí giáo dục và quản lí nhà trường, chuyên môn và chuyên môn trong giáo dục- Phân tích nguyên tắc quản lí 

chuyên môn và nội dung quản lí chuyên môn trong giáo dục- Phân tích, ứng dụng quản lí hoạt động dạy học- Phân tích hoạt động quản lí 
chuyên môn trong nhà trường phổ thông 

3   Điểm học phần được tính như sau:a 

= 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x 
a3Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

21 Dự báo, 
Thông tin và 

quản lý thông 

tin quản lý 
giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 
- Nhận diện và phân tích được khái niệm dự báo, thống kê, biết phân loại dự báo, thống kê giáo dục 

- Phân tích thông tin dữ liệu tri thức, phân loại thông tin, vai trò của thông tin  

- Nhận diện và phân tích khái niệm thông tin quản lý giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục. 
- Phân tích thực trạng hệ thống thông tin giáo dục Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm dự báo, thống kê, biết phân loại dự báo, thống kê giáo dục 

- Phân tích thông tin dữ liệu tri thức, phân loại thông tin, vai trò của thông tin 

- Phân tích khái niệm thông tin quản lý giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục. 

- Đánh giá được thực trạng hệ thống thông tin giáo dục Việt Nam 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Quản lý chất 

lượng trong 

giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

- Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của khoa học quản lý chất lượng; phân tích được khái niệm chất lượng, chất lượng trong giáo dục. 

- Phân tích và đánh giá cấp độ, nguyên tắc, yêu cầu về quản lý chất lượng và xây dựng vận hành hệ thống quản lý chất lượng 
- Phân tích, ứng dụng các mô hình quản lý chất lượng, mô hình tiêu biểu và mô hình TQM trong giáo dục; Trình bày các nguyên tắc cơ 

bản, công cụ quản lý khi áp dụng TQM trong giáo dục 

- Phân tích và thực hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 
- Phân tích xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm chất lượng, chất lượng trong giáo dục. 
- Phân tích và trình bày cấp độ, nguyên tắc, yêu cầu về quản lý chất lượng và xây dựng vận hành hệ thống quản lý chất lượng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biết ứng dụng các mô hình quản lý chất lượng, mô hình tiêu biểu và mô hình TQM trong giáo dục; Trình bày các nguyên tắc cơ bản, công 
cụ quản lý khi áp dụng TQM trong giáo dục 

- Trình bày được nội dung xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục 

2. Viện Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

2.1. Ngành Sư phạm Tin học (Áp dụng cho K43)       

I Khối kiến thức của đại cương 21     

1 Những nguyên 
lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 1 (Lý 
luận chính trị 

1) 

1. Kiến thức: Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải 
và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải 

và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng 
các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các quan 

điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ: Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, 
phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt 

động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người 

một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. 
Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của 

đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác 

– Lênin 2 (Lý 

luận chính trị 
2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát 
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng 
nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng:  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 
- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch. 

3. Thái độ  
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Lý 

luận chính trị 

3) 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 
- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 
đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 
Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Đường lối 
cách mạng của 

Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
(Lý luận chính 

trị 4) 

1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 

chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 

lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 

vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếng Anh 
A21 

1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu; 

Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn; Thời hiện tại đơn; Cấu trúc động từ 

like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t; Danh từ đếm được và không đếm được (cách 
dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Con người: thông tin về cá nhân và gia đình; Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày 

và đồ đạc; Nơi làm việ; Hoạt động giải trí và các môn thể thao; Thức ăn 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Tiếng Anh 

A22 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Tiền tệ, các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt, phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 
các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 
việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tin học 1. Kiến thức 
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 
khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 

số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 
biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và 

in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 
gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kĩ năng 
- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống 

kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử.3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 
4. Năng lực:  

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 
- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực 

vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học) 
- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, 

Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền 
thông) 

8 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe 

cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 
trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

10 Giáo dục thể 
chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



37 

 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

11 Pháp luật đại 
cương 

1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 

luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 
vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 

phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái quy 
định của pháp luật 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 70     

II.1 Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành 16     

12 Đại số tuyến 
tính1 

1. Kiến thức: 
+ Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản đầu tiên về không gian vecto,ma trận,định thức và hệ phương trình tuyến tính. 

2. Kĩ năng: 

+ Kiểm tra không gian vecto, không gian con, không gian thương. 
+ Tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto, lập công thức đổi cơ sở và tọa độ. 

+ Cách tính đinh thức và các ứng dụng của nó. 

+ Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính. 
3. Thái độ 

+ Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản. 

+ Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế. 
+ Có ý thức vận dụng các kết quả tìm được để giải các bài toán sơ cấp. 

4. Năng lực: 

+ Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp. 
+ Năng lực đặc thù: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học;  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Giải tích 1 1. Kiến thức:  

- Nắm được các kiến thức về trường số thực, giới hạn dãy số thực, khái niệm vô cùng bé (VCB), vô cùng lớn (VCL) và so sánh các đại 
lượng đó. 

- Nắm được các kiến thức về hàm số, các phép toán, các lớp hàm số cơ bản; giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số thực. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số cùng các ứng dụng tương ứng.  
- Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân: tích phân bất định, tích phân xác định cùng các ứng dụng của chúng.- Nắm được 

các kiến thức cơ bản về chuỗi số 

2. Kĩ năng:  
- Biết cách tìm giới hạn dãy số, xét sự hội tụ của dãy số 

- Biết so sánh các VCB, VCL. 

- Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số một biến số. 
- Biết tính đạo hàm, vi phân cấp một, cấp cao, xét cực trị và khảo sát hàm số một biến số.   

- Biết khai triển hàm thành đa thức Taylor. 

- Biết tính tích phân không xác định, tích phân xác định và ứng dụng tính diện tích miền phẳng, độ dài cung. 
- Biết tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi số. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện 

môn học như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, … 

- Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

- Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.  
4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp 

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, 
tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống; 

- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Tập hợp Logic 1. Kiến thức: 
- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ giữa các tập hợp;  

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ;  

- Giải thành thạo các bài toán về qui tắc cộng, qui tắc nhân. 
- Biến đổi thành thạo các công thức; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại; 
- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học;  

- Biết vận dụng logic mệnh đề , vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế; 

- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để chấp nhận hoặc bác bỏ một luận đề trong tin học; 
- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để thiết lập các lập luận cho một luận đề; 

- Biết sử dụng thành thạo các phép chứng minh thường dùng; 

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm trong một lập luận. 
2. Kĩ năng:  

- Đọc đúng và sử dụng đúng các kí hiệu toán học; 

- Lập luận logic; 
- Vận dụng kiến thức để học các môn tin học và giải quyết các bài toán trong thực tế cuộc sống. 

3. Thái độ:  

- Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất tập hợp, ánh xạ, quan hệ; 

- Ý thức rèn luyện và sử dụng đúng các loại suy luận và các phương pháp chứng  minh; 

- Ý thức vận dụng toán học trong tin học và trong thực tiễn cuộc sống; 
- Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, cách tư duy và lập luận chặt chẽ, sáng tạo;  

- Hứng thú, say mê trong toán học. 

4. Năng lực: Phát triển các năng lực sau:   
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ toán học để xây dựng các thuật toán hoặc viết chương trình cho máy tính điện tử bằng ngôn ngữ lập trình 

nhằm giải quyết các bài toán về tin học; 

- Sử dụng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa để học các môn học về Tin học 
- Lập luận chặt chẽ, hợp logic trong các bài toán về tin học  

- Vận dụng toán học trong tin học và trong cuộc sống. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Giải tích 2 1. Kiến thức:  

+ Nắm được các kiến thức về chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa. 

+ Nắm được các kiến thức về tính liên tục và phép tính vi phân hàm nhiều biến. 

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm nhiều biến.  

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân cấp một. 
2. Kĩ năng:  

+ Biết cách tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa 

+ Biết khai triển một hàm thành chuỗi lũy thừa. 
+ Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số nhiều biến số. 

+ Biết tính đạo hàm riêng cấp một, cấp cao, tính vi phân cấp một cấp cao của hàm nhiều biến.   

+ Biết khảo sát cực trị hàm nhiều biến. 
+ Biết tính tích phân bội hai, bội ba . 

+ Biết giải một số dạng phương trình vi phân cấp một: tách biến, tuyến tính. 
3. Thái độ 

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện 

môn học như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, … 
+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp 

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, 

tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống;  
- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Xác suất và 

Thống kê 

Mục tiêu môn học 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại 

lượng ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê. 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết 

được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 
4. Năng lực: 

- Biết vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất, thống kê. 

- Biết cách thu thập và xử lí số liệu. 
- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 

- Sử dụng một số phần mềm thống kê để giải quyết được một số bài toán trong thống kê. 
- Có năng lực làm việc theo nhóm. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Vật lý đại 

cương A2 

1. Kiến thức: nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên. 

2. Kĩ năng: vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành. 
3. Thái độ: nghiêm túc, chăm chỉ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giải tích số 1. Kiến thức:  
 + Trang bị cho người học kiến thức về sai số và một số phương pháp xấp xỉ hàm số, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân,  

 + Cung cấp kiến thức về thuật toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, phương trình vi phân  

2. Kĩ năng:  
+ Tính toán 

+ Xây dựng thuật toán xấp xỉ hàm  

+ Xây dựng thuật toán giải gần đúng phương trình  
+ Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng và nghiệm chính xác. 

3. Thái độ 

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện 

môn học như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, … 

+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.  
4. Năng lực(NL): (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp 

- Năng lực đặc thù: 
+ Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL làm việc trên các cấu trúc toán 

học trừu tượng; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học 

khác và vào cuộc sống 
+ NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin. 

+ NL kết hợp giải tích số và sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải số các bài toán thực tế. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 54     

  Bắt buộc: 42     

19 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Tin học 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy 

tính, lịch sử và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử 
dụng và tìm kiếm trên internet. 

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản 

chuyên ngành công nghệ thông tin. 
2. Kĩ năng 

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản. 

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn 
bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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yêu cầu môn học 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

20 Nhập môn lập 

trình 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 
- Các kiến thức cơ bản về lập trình trên máy tính. 

- Khái niệm thuật toán. 

- Các cách biểu diễn thuật toán. 
- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal. 

- Các kiểu dữ liệu đơn giản. 

- Các câu lệnh và các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình Pascal. 
- Chương trình con (modun hóa chương trình). 

- Các kiểu dữ liệu nâng cao như kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu tệp tin và kiểu con trỏ. 

2. Kĩ năng 
- Biết xây dựng một chương trình trên máy tính theo cấu trúc chung 

- Hiểu được khái niệm thuật toán. 

- Biết biểu diễn 1 thuật toán bằng các cách khác nhau (biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng sơ đồ khối, bằng ngôn ngữ lập trình). 
- Nắm được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal . 

- Xác định được một biến thuộc kiểu dữ liệu cơ bản nào trong bài toán cụ thể. 

- Biết sử dụng các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán cụ thể. 
- Biết xây dựng và lựa chọn chương trình con phù hợp với yêu cầu của bài toán. 

- Biết định nghĩa các kiểu dữ liệu nâng cao. 

- Hiểu và sử dụng đúng các kiểu dữ liệu nâng cao trong các bài toán cụ thể. 
- Hiểu được các phép toán trên các kiểu dữ liệu nâng cao. 

- Vận dụng kỹ năng lập trình vào các môn học khác và xây dựng các bài toán quản lý trong thực tế. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 
Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực phát triển chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện 

và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học). 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Kiến trúc máy 
tính 

1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, lịch sử và phân loại máy tính. 

- Nắm được các hệ đếm và cách biểu diễn số nguyên, số thực, ký tự trong máy tính. 

- Hiểu được cấu tạo, chức năng, phân loại và các vấn đề liên quan đến các thành phần của máy tính: CPU, bộ nhớ, mô đun vào – ra, bus. 
- Nắm được kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính tiên tiến và phân loại chúng. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại máy tính trong thực tế. 
- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ đếm và nhận biết được giá trị hiển thị trên máy tính. 

- Biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật, phân loại máy tính theo cấu hình các thành phần, sử dụng một số lệnh máy đơn giản. 

- Biết các đặc điểm của những máy tính tiên tiến. 
2. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 
Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông) 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Nhập môn 

mạng máy 
tính 

1. Kiến thức 

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia 
vào mạng máy tính. 

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP. 

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ 
- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6. 

- Đánh giá được thực trạng về An toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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thông tin và các bài toàn về An toàn thông tin 
2. Kĩ năng 

- Phân loại được mạng máy tính; Hiểu được lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng máy tính. 

- Sử dụng được một số lệnh cơ bản của Mạng như Ping, traceroute; Cấu hình router sử dụng một số giao thức định tuyến RIP, OSPF,…; Sử 
dụng được một số lệnh cơ bản của FTP; Sử dụng giao diện text để gửi và nhận thư; Sử dụng được phần mềm Wireshark để bắt và phân tích 

các gói tin ở các tầng khác nhau: HTTP, TCP, IP…; Biết cách đánh địa chỉ IP. 

- Biết cách sử dụng một số công cụ đảm bảo An toàn thông tin. 
3. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 
Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông) 

23 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức lôgíc, Đồ thị và Ngôn ngữ hình thức cho sinh viên CNTT trước 

khi học các môn cơ sở của ngành CNTT. 
2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết 

kế thuật toán cho các bài toán thực tế. 

3. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 
chuyên môn công nghệ thông tin) 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Tối ưu hóa 1. Kiến thức 

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế. 
- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Phương pháp đơn hình. 

- Bài toán vận tải. 

- Bài toán đối ngẫu, các định lý đối ngẫu, phương pháp đơn hình đối ngẫu. 

- Bài toán tối ưu rời rạc. 
- Bài toán cái túi. 

- Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bằng thuật toán Gomory. 

- Phương pháp nhánh cận. 
2. Kĩ năng 

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính; 
- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau. 
- Hiểu được bài toán đối ngẫu; 

- Hiểu được các định lý đối ngẫu; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đối ngẫu. 
- Hiểu được bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên; 

- Biết giải các bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên; 

- Biết sử dụng phương pháp nhánh cận để giải các bài toán cụ thể. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giảng dạy (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông). 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Cấu trúc dữ 
liệu và giải 

thuật 

1. Kiến thức:  
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, cácthuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp 

phân tích đánh giá và thiết kết cấu trúc dữ liệu và thuậ t toán.  

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kĩ năng:  
- Sinh viên thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu vàthuật toán cơ bản. 

- Có khả năng lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể. 

3. Thái độ: 
- Nghiêm túc, chuyên cần. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông). 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu 

1. Kiến thức 

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu;  

- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ;  
- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu;  

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn. 

2. Kĩ năng 
- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng. 

- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ; 

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 
- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 Nguyên lý hệ 

điều hành 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành, nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính. 

- Biết các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành. 

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin. 

- Biết cách quản lý tiến trình, quản lý vùng nhớ chính, quản lý các thiết bị ngoại vi và tệp. 

2. Kĩ năng 
- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính 

- Biết phân biệt các hệ điều hành 

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ. 
- Biết cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Lập trình 
hướng đối 

tượng 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về C++ gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong C++. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 
liệu trên các tập tin. 

2. Kĩ năng:  

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++.. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, TC 3.0,... 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++. 

- Cài đặt môi trường phát triển C++. 
- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++. 

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 
thực tế. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy 
ở phổ thông. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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29 Phân tích và 

thiết kế các hệ 

thống thông 

tin 

 Mục tiêu môn học 
1. Kiến thức:  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hai hướng là cấu trúc và hướng đối tượng. 

- Nắm được khái niệm về hệ thống thông tin và quy trình phát triển của một hệ thống thông tin. 
2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau: 

- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế. Biết vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng 

cấu trúc và hướng đối tượng. 
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML 2.0 vào trong quá trình thiết kế. 

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational rose 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; Năng lực giao 

tiếp trong các mối quan hệ xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp 

tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 

chuyên môn công nghệ thông tin) 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Công nghệ 

phần mềm 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm 
- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp 

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm 

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm 
- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm 

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 

2. Kĩ năng 
- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm 

- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm 

- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm 

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp 

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 

- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực 
phát triển nghề nghiệp.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

Mục tiêu môn học 

1. Kiến thức:  
- Sinh viên cần nắm các khái niệm cơ bản; Các mô hình dữ liệu cổ điển; 

- Sinh viên biết cách xây dựng các thành phần của CSDL Access (Bảng, Thiết kế truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, tạo menu, toolbar trong 

Acces). 
2. Kĩ năng:  

- Sinh viên biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế  

- Sinh viên biết tạo cơ sở dữ liệu, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, menu, toolbar, module và thủ tục trong Access. 
- Sinh viên biết tạo ứng dụng quản lý cho bài toán thực tế bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):  
Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 

Mục tiêu môn học 

1. Kiến thức 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử 

lý tri thức. 

2. Kĩ năng 
- Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học. 

3. Thái độ 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



46 

 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ. 

33 Lập trình trên 

nền Web 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ (HTML, 

MYSQL, PHP) cho sinh viên CNTT trước khi học và nghiên cứu kiến thức nâng cao cũng như các ngôn ngữ phát triển web khác nhau. 

2. Kĩ năng:  
- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển web: Notpate++, Dreamweaver, ... 

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ: HTML, MYSQL, PHP. 
- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm. 

- Biết cách xuất bản và phát hành một website. 

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 
web thực tế. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy 
ở phổ thông. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 12     

34 An toàn dữ 

liệu 

1. Kiến thức 

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn dữ liệu nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin. 
2. Kĩ năng 

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 
lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Ngôn ngữ 

SQL 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm cơ bản và các mô hình dữ liệu cổ điển. 
- Giới thiệu về SQL Server và MySQL. 

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL. 

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 
- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL. 

- Bảo mật trong SQL 
2. Kĩ năng 

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế. 

- Biết cài đặt SQL Server và MySQL. 

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và bảng mới. 

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL. 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu. 
- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 
Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Nhập môn 

chương trình 
dịch 

2. Kiến thức 

- Giới thiệu về chương trình dịch, các giai đoạn và các thành phần chính của một chương trình dịch, một số công cụ phát triển chương trình 
dịch. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Vai trò, khái niệm, các thuật toán phân tích từ vựng;  
- Vai trò, các phương pháp phân tích cú pháp cơ bản, các phương pháp phân tích cú pháp hiệu quả;  

- Vai trò và cách xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa. 

- Vai trò của sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích; 
- Mã ba địa chỉ và cú pháp điều khiển sinh mã ba địa chỉ trong sinh mã trung gian;  

- Mã máy đích và sinh mã đích đơn giản. 

2. Kĩ năng 
- Hiểu các giai đoạn của chương trình dịch. 

- Xác định được các thành phần của một chương trình dịch. 

- Biết lựa chọn công cụ phù hợp để phát triển chương trình dịch. 
- Vận dụng các thuật toán để phân tích từ vựng. 

- Vận dụng phương pháp phân tích Top-down và Bottom-up để phân tích cú pháp cơ bản. 

- Vận dụng phương pháp phân tích LL, LR để phân tích cú pháp hiệu quả;  

- Xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa. 

- Vận dụng sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích cho bài toán thực tế. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Cơ sở dữ liệu 

phân tán 

 Mục tiêu môn học 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán. 
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung. 

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán. 

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán. 
- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán. 

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực hoạt 

động xã hội (năng lực tổ chức các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Đồ họa máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Kiến thức tổng quan về đồ hoạ trên máy tính: các khái niệm, các kỹ thuật đồ họa, ứng dụng của đồ họa máy tính… 

- Các thuật toán đồ họa cơ bản: các thuật toán vẽ đường thẳng, vẽ đường tròn và các thuật toán tô màu; 
- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 2 chiều; 

- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 3 chiều. 

2. Kĩ năng 
- Biết các ứng dụng và chế độ hoạt động đồ họa trên màn hình máy tính; 

- Biết vận dụng cài đặt các thuật toán đó bằng ngôn ngữ lập trình;  

- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa và hiển thị trên màn hình; 
- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa 3 chiều và hiển thị trên màn hình 2 chiều. 

3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Năng lực ngoại ngữ 
- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

39 Hệ điều hành 

UNIX 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản, chức năng, nhiệm vụ củahệ điều hành nói chung và Unix nói riêng, bước đầu làm quen và làm 

chủ được hệ điều hành Unix, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Unix 
2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Có nền tảng cơ bản để sẵn sàng cho các dự án phát triển ứng dụng trên Unix. 

- Có khả năng quản trị hệ điều hành Unix. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chuyên cần. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy 
ở phổ thông. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Ngôn ngữ 

Java  

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức:Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 

liệu trên các tập tin. 
2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học:Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, NetBin, Eclipse, 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java. 
- Cài đặt môi trường phát triển Java. 

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java. 

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

thực tế. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy 

ở phổ thông. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Xử lý ảnh 1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý ảnh số và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh trong nhiều lĩnh 

vực. 
2. Kĩ năng: Hiểu được tổng quan về xử lý ảnh, các phép biến đổi ảnh, các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh; Biết và vận dụng được các ứng 

dụng của xử lý ảnh. 

3. Thái độ: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Xử lý tiếng 

nói 

1. Kiến thức:  

- Kiến thức chung về tín hiệu tiếng nói và xử lý tín hiệu tiếng nói: bản chất của tín hiệu tiếng nói, cơ chế tạo tiếng nói, phân loại tiếng nói, 

các kỹ thuật biểu diễn tiếng nói và một số ứng dụng của xử lý tiếng nói. 
- Các mô hình cho tín hiệu tiếng nói; Các mô hình trong miền thời gian cho tín hiệu tiếng nói. 

- Kiến thức về các đơn vị tiếng nói; Mô hình phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. Kiến thức về tổng hợp tiếng nói: công nghệ tổng hợp tiếng 

nói, các phương pháp tổng hợp tiếng nói; 

- Kiến thức về nhận dạng tiếng nói: phương pháp nhận dạng ngữ âm – âm vị học, phương pháp nhận dạng mẫu 

2. Kĩ năng:  

- Biết cách biểu diễn tín hiệu tiếng nói; 
- Biết được các ứng dụng của xử lý tiếng nói. 

- Biết cách sử dụng mô hình thích hợp để xử lý tiếng nói. 

- Biết được các đơn vị tiếng nói: tần số lấy mẫu, tần số cơ bản, nhiễu… 
- Biết cách phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. 

- Biết cách lựa chọn công nghệ, phương pháp phù hợp để nhận tổng hợp tiếng nói; 

- Biết cách lựa chọn phương pháp phù hợp để nhận dạng tiếng nói. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  
- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá;  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng;  
- Năng lực hợp tác;  

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo;  

- Năng lực nghiên cứu khoa học;  
- Năng lực ngoại ngữ;  

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

43 Hệ chuyên gia 1. Kiến thức 
- Giới thiệu về hệ chuyên gia. 

- Kiến trúc tổng quát của hệ chuyên gia. 

- Biểu diễn tri thức và các luật trong hệ chuyên gia. 
- Suy luận logic, suy luận tiến/lùi. 

- Giới thiệu về hệ MYCIN, các thành phần và phạm vi của hệ MYCIN. 

- Điều kiện không chắc chắn. 
- Xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và logic mờ. 

2. Kĩ năng 

- Biết cách tổ chức hoạt động của hệ chuyên gia. 
- Phân tích được đặc trưng, ưu điểm của hệ chuyên gia. 

- Biết hệ chuyên gia được ứng dụng vào lĩnh vực nào. 

- Hiểu và phân tích được một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia. 
- Vận dụng biểu diễn tri thức trong hệ chuyên gia. 

- Hiểu các kỹ thuật suy luận và vận dụng nó. 

- Hiểu các thành phần của hệ MYCIN. 
- Phân tích phạm vi sử dụng của hệ MYCIN. 

- Vận dụng xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và dùng logic mờ. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Quản trị mạng 1. Kiến thức 

- Biết được kiến thức cơ bản về router; Định tuyến tĩnh, động; Các giao thức định tuyến Distance vector; VLAN và Frame relay.  

- Quản trị mạng, quản trị hệ thống 
2. Kĩ năng 

- Phân biệt định tuyến tĩnh và động. 

- Biết được các giao thức định tuyến Distance vector. 
- Hiểu về VLAN và Frame relay. 

- Thực hành quản trị mạng thực hiện trên môi trường giả lập các thiết bị của Cisco System. 

- Thực hành quản trị hệ thống thực hiện trên hệ điều hành Windows Server 2003. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Truyền thông 
đa phương 

tiện 

1. Kiến thức:  
- Thu được những hiểu biết cơ bản về truyền thông đa phương tiện như các chuẩn nén ảnh, nén video và các giao thức truyền thông đa 

phương tiện.  

- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu của lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. 
2. Kĩ năng:  

- Biết được các độ đo thông tin, các ứng dụng của truyền thông đa phương tiện 

- Biết sử dụng kỹ thuật phù hợp để mã hóa đối tượng cụ thể.làm tốt vai trò thành viên/lãnh đạo nhóm triển khai ứng dụng khai phá dữ liệu. 
- Biết cách sử dụng giao thức phù hợp cho bài toán cụ thể. 

3. Thái độ:  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức trong sử dụng thông tin đa phương tiện để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông. 

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm và tư liệu đa phương tiện để cung cấp các dịch vụ truyền thông 

đa phương tiện. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận 

dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

46 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học 

1. Kiến thức: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học Tin học; Sử dụng các phần mềm ứng dụng dạy học Tin học: NetOp School, 

Macromedia Flash Player, Edge diagrammer, Mathematica, Activinspire; Sử dụng phần mềm kiểm tra đánh giá MC Mix – X64 

2. Kĩ năng: Hiểu khái niệm tổng quan về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học; Hiểu mục đích, ý nghĩa của các phần mềm ứng 
dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học Tin học; Biết cài đặt và sử dụng các phần mềm ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học Tin 

học như: NetOp School, Macromedia Flash Player, Edge diagrammer, Mathematica, Activinspire. 

3. Thái độ: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài; Tạo hứng thú cho người học và 
khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích 
hợp) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

47 Phát triển 

phần mềm 
trên thiết bị di 

động 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm căn bản về lập trình trên thiết bị di động. 
- Nền tảng phát triển công nghệ di động. 

- Các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động. 

- Tổng quan về J2ME. 
- Môi trường phát triển cho J2ME, MIDP. 

- Lập trình giao diện người dùng với MIDP. 

- Lập trình lưu trữ dữ liệu với MIDP. 

- Lập tình mạng với MIDP. 

2. Kĩ năng 

- Biết các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động. 
- Biết chọn lựa các công cụ phù hợp nhất để lập trình trên thiết bị di động. 

- Biết cài đặt và thiết lập môi trường phát triển cho J2ME, MIDP. 

- Biết sử dụng MIDP để lập trình giao diện ngời dùng, lưu trữ dữ liệu và lập trình mạng. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

48 Cơ sở lý 

thuyết truyền 
tin 

1. Kiến thức 

- Một số khái niệm cơ bản: hệ thống truyền tin, rời rạc hóa thông tin, độ đo thông tin, kênh tin, nhận tin, điều chế.; 
- Kiến thức về thông tin: lượng tin riêng, lượng tin, lượng tin tương hỗ, Entropi, thông lương của kênh. 

- Kiến thức về mã hóa nguồn: mã Huffman, mã Shannon – Fano, mã dịch vòng; 

- Kiến thức về mã hóa chống nhiễu. 
2. Kĩ năng 

- Hiểu về một hệ thống truyền tin tổng quát trên quan điểm tin tức; 

- Biết được các độ đo thông tin; 
- Biết các phương pháp biểu biễn mã. 

- Biết vận dụng giải các bài toán về xác định lượng tin. 

- Biết vận dụng để mã hóa và giải mã một số loại mã cơ bản. 
3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  
4. Năng lực: 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực nghiên cứu khoa học 

- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

49 Xử lý số tín 

hiệu 

1. Kiến thức 

- Trình bày được thông tin và tín hiệu; Các tín hiệu số cơ bản, cách biểu diễn chúng, các phép toán thao tác với tín hiệu số; Một số hệ thống 

số. 
- Nêu lên được kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền Z; Kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số. 

2. Kĩ năng 

- Biểu diễn được tín hiệu số 
- Vận dụng được các phép toán để thao tác với tín hiệu số; 

- Sử dụng được các phép biến đổi: biến đổi Z, Z ngược, Fourier, Fourier nhanh; 

- Biểu diễn được hệ thống trên miền Z và miền tần số. 
3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực nghiên cứu khoa học 

- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

50 Nhập môn 
khai phá dữ 

liệu 

1. Kiến thức:  
Sau khi học xong học phần này sinh viên cần nắm được những nội dung chủ yếu như sau: 

-Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức; Biết cách phân tích được những thách thức và xu hướng giải quyết 

trong việc phát hiện tri thức;  
- Nắm được kiến thức về cơ sở, cấu trúc của mô hình; Mô hình phân bố xác suất và hàm mật độ, mô hình dữ liệu cấu trúc hóa; Cách giảm 

kích thước không gian nghiên cứu; Cấu trúc mẫu; 

- Nắm được quá trình xử lý dữ liệu như: lý do phải xử lý dữ liệu, cách làm sạch dữ liệu, cách tích hợp và truyền dữ liệu, cách nén dữ liệu, 
rời rạc hóa dữ liệu và cấu trúc phân cấp; Đánh giá quá trình khai phá tổ chức tri thức. 

- Nắm được kiến thức về sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Cách tổ chức dữ liệu bằng xác định trên cây quy nạp; Lớp Bayesian; 

Cách tách lớp bằng suy diễn phản hồi. 
- Nắm được các khái niệm cơ bản và thuật toán Apriori, cách sinh ra các luật kết hợp từ tập “thường xuyên cung nhau”; Nắm được khái 

niệm phân tích nhóm, các kiểu dữ liệu trong phân tích nhóm và phương pháp Clustering. 

- Hiểu về khai phá dữ liệu WEB; Biết cách tìm kiếm thông tin trên web; Phân cụm web; Phân lớp web và trích chọn thông tin trên web. 
2. Kĩ năng:  

- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và công nghệ KDD; Phân tích được nhứng thách thức và xu hướng giải quyết trong KDD; 

Biết một số bài toán điển hình cùa DM và ứng dụng của nó. 
- Biết các khái niệm về mô hình và mẫu; Hiểu cấu trúc của mô hình và dự đoán; Phân loại và đánh giá các loại mô hình; Hiểu về cấu trúc 

mẫu. 

- Biết cách xử lý dữ liệu trong thực tế; Hiểu cách đánh giá quá trình khai phá tổ chức tri thức. 
- Hiểu sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Biết cách tổ chức dữ liệu cụ thể bằng xác định trên cây quy nạp; Hiểu lớp Bayesian và 

tách lớp bằng suy diễn phản hồi. 

- Biết các khái niệm cơ bản về luật kết hợp và phân tích nhóm; Vận dụng thuật toán Apriori sinh ra các luật kết hợp, vận dụng thuật toán 
Clustering để phân tích nhóm. 

- Biết các khái niệm về khai phá dữ liệu text và dữ liệu web; Phân tích các mô hình biểu diễn text và cơ sở của khai phá dữ liệu text; vận 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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dụng tìm kiếm thông tin trên web, phân cụm web, phân lớp web và trích chọn thông tin trên web. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận 
dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

51 Ngôn ngữ mô 

hình hóa 

1. Kiến thức 

- Giới thiệu chung về ngôn ngữ mô hình hóa và các loại biểu đồ của. 
- Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ. 

- Trình bày về các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa: 

+ Biểu đồ ca sử dụng (Use Case). 
+ Biểu đồ lớp (Class Diagram). 

+ Biểu đồ tương tác (Interactive Diagram). 

+ Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram). 
+ Biểu đồ trạng thái (State Diagram). 

+ Biểu đồ cài đặt. 

2. Kĩ năng 
- Nắm được bản chất của phương pháp hướng đối tượng và lịch sử phát triển của của ngôn ngữ mô hình hóa. 

- Biết phân biệt các loại biểu đồ của ngôn ngữ mô hình hóa. 

- Hiểu bản chất của các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa. 
- Biết xây dựng các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa cho bài toán thực tế. 

- Biết sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Học máy 1. Kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy. 

- Phần mềm công cụ WEKA. 
- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Các phương pháp học dựa trên xác suất. 
- Các phương pháp học có giám sát. 

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát. 

2. Kỹ năng:  
- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy. 

- Sử dụng được phần mềm công cụ WEKA phục vụ lĩnh vực học máy. 

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 
- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát. 
- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

53 Nhập môn 

phân tích 

thống kê dữ 
liệu 

1. Kiến thức 

- Nắm được bản chất của thống kê dữ liệu, cách tổ chức và tổng hợp các thông tin bằng số. 

- Mối quan hệ giữa một tập hợp nhỏ và một tập hợp lớn. 
- Các mẫu ngẫu nhiên và việc sử dụng xác suất. 

- Sử dụng các đặc trưng của mẫu để suy ra các đặc trưng của quần thể. 

- Lập kế hoạch cho các nghiên cứu thống kê. 
- Nắm chắc các kiến thức về các kiểu biến và các cách tổ chức, biểu diễn dữ liệu. 

- Nắm chắc các kiến thức về số đo vị trí như: Mode, Median, Mean, các số đo về dự biến thiên như: miền giá trị (range), độ lệch chuẩn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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trung bình (Mean Deviation), độ lệch chuẩn, sử dụng SPSS tính độ lệch chuẩn và phương sai. 
- Nắm được các kiến thức về bảng tần xuất 2x2, bảng nhiều chiều và hệ số tương quan. 

- Nắm được các kiến thức về phân bố xác suất, phân bố chuẩn và phân bố lấy mẫu. 

- Các kiểu ước lượng và cách dùng SPSS để tìm khoảng cách tin cậy. 
- Nắm chắc các khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết như cách hình thành, các kết quả, các thống kê, miền bác bỏ. 

- Các ứng dụng của kiểm định giả thuyết. 

2. Kĩ năng 
- Hiểu bản chất của thống kê dữ liệu. 

- Vận dụng các khái niệm cơ bản của thống kê dữ liệu vào phân tích thống kê dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng các cách tổ chức và biểu diễn dữ liệu cho dữ liệu cụ thể. 
- Vận dụng kiến thức về các số đo vị trí và số đo về dự biến thiến để thống kê dữ liệu thực tế. 

- Vận dụng các cách tổ chức dữ liệu nhiều biến để tổ chức dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng các cách phân bố và các kiểu ước lượng để phân tích và thống kê dữ liệu cụ thể. 

- Hiểu các khái niệm về kiểm định giả thuyết. 

- Ứng dụng kiểm định giả thuyết vào kiểm định quần thể. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

54 Lập trình 

.NET 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được framework .Net 

- Hiểu được lập trình sự kiện 
- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net 

2. Kĩ năng:  

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển:Visual Studio, SQL Server,... 

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form. 

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy 
ở phổ thông. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Thị giác máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính; 
- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng. 

2. Kĩ năng 

- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh; 
- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế. 

3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực: 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội; Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập bồi dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 
phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ 

thông tin 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Dạy học môn 
Tin học theo 

chủ đề 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức về nội dung giảng dạy và cách thức tổ chức dạy học môn Tin học theo chủ đề. 

2. Kĩ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng xây dựng bài giảng môn Tin học theo chủ đề; 
3. Thái độ 

- Thấy được ý nghĩa của việc dạy học theo chủ đề. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực 

vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp). 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

III Khối kiến thức nghiệp vụ 37     

  Bắt buộc 33     

57 Tâm lý học 

đại cương 

(Tâm lý học 
1) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 

thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 
sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo 

nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế 

cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập 

sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

58 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 
dục học 1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc 

dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết 
với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

59 Phương pháp 

dạy học Tin 
học 1 

1. Kiến thức 

- Đại cương về PPDH bộ môn và nhiệm vụ của môn PPDH tin học; Vai trò, vị trí, ý nghĩa, mục tiêu dạy học và nội dung môn Tin học ở 
PT. 

- Các PPDH môn Tin học: dạy truyền thống và dạy học tích cực; Các loại bài dạy của môn Tin, cách xây dựng bài giảng – hồ sơ bài dạy, 

cách dạy học khái niệm, nguyên lí, thực hành; cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; 
- Phương tiện và thiết bị dạy học môn Tin học, cách xây dựng bài giảng điện tử. 

2. Kĩ năng 

- Phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học; 
- Lựa chọn được phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng;  

- Vận dụng được các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống vận dụng vào môn Tin học;  

- Lập được kế hoạch dạy học cho năm học, học kỳ;  
- Lập được kế hoạch các loại bài học khác nhau (bài học lý thuyết, bài học luyện tập, bài học ôn tập) thể hiện mối quan hệ mục tiêu, nội 

dung, phương pháp, phương tiện dạy học; thể hiện sự phù hợp với người học, môi trường, cơ sở vật chất dạy học; phân bổ thời gian hợp lí; 

dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra;  
- Biết phân tích, nhận xét về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Tin học;  

- Đánh giá được kết quả giáo dục một cách khách quan; 

- Lựa chọn được phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp; biết cách xây dựng bài giảng điện tử. 
3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực giáo dục (Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục, Năng lực đánh giá kết quả giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực 

vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp; Năng 

lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học, Năng lực quản lý lớp học; Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; Năng lực xây dựng, 

quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học); 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục; Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục). 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

60 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 
THPT (Tâm lý 

học 2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm 

tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên 
THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy 
học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư 

phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 
Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề 

dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 

lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

61 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 
trường THPT 

(Giáo dục học 

2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  
- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và 

giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

62 Phương pháp 
dạy học Tin 

học 2 

1. Kiến thức 
- Những hoạt động phổ biến trong dạy học lập trình: hoạt động nhận dạng và thể hiện, hoạt động ngôn ngữ. 

- Kiến thức về dạy học khái niệm tin học, hoạt động củng cố khi dạy học khải niệm tin học ở trường phổ thông 

- Kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích chương trình. 
2. Kĩ năng 

- Phân tích được các hoạt động phức hợp thành hoạt động thành phần; 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học ngôn ngữ lập trình môn tin ở trường phổ thông; 
- Phân tích được các định nghĩa khái niệm Tin học và cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm Tin học ở trường phổ thông; 

- Giải và phân loại được các bài toán lập trình về ngôn ngữ lập trình Pascal trong sách giáo khoa môn Tin học ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực 

vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp, Năng 

lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học) 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 3 

1. Kiến thức 

- Kiến thức về dạy học Tin học cơ sở, hệ cơ sở dữ liệu ở phổ thông. 

- Kiến thức về dạy học thuật toán cơ bản, thuật toán giải bài toán, phân tích chương trình trong giải bài toán lập trình của ngôn ngữ lập trình 
Pascal 

- Cách thức tổ chức thực hành giảng dạy tình huống cụ thể về Tin học cơ sở lớp 10, hệ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lớp 12, ngôn ngữ lập 

trình Pascal lớp 11. 
2. Kĩ năng 

- Hệ thống hóa được các kiến thức, kĩ năng Tin học cơ bản trong từng chủ đề và mối liên hệ logic giữa chúng; 

- Trình bày được những quan điểm cơ bản khi dạy học các chủ đề Tin học ở trường phổ thông; 
- Nêu được một số biện pháp dạy học cơ bản đối với từng chủ đề Tin học ở trường phổ thông; 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học từng tình huống điển hình trong các chủ đề Tin học ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực 
vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp; Năng 

lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học). 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

64 Phương pháp 
nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 
và giáo dục 

chuyên ngành 

1. Kiến thức 
- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ 

liệu hợp lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin. 

2. Kĩ năng 
- Viết báo cáo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập. 

3. Thái độ 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Tạo cho học viên tác phong làm việc nhóm, có khả năng phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông;), Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản 

biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học). 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

65 Phát triển 

năng lực giáo 

viên Tin học 

1. Kiến thức: Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong các mạch kiến thức trọng điểm của chương trình môn Tin 

học ở THPT; Đảm bảo tính logic, thống nhất trong các chủ đề của môn Tin học; Phát triển năng lực dạy học phân hóa, dạy học tích hợp. 

2. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học vào thực tiễn dạy học môn Tin học. 
Từ đó tạo tiền đề thực hiện tốt chương trình quốc gia môn Tin học; Hình thành kỹ năng phát triển chương trình quốc gia môn Tin học phù 

hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường phổ thông; Có kĩ năng dạy học phân hóa, dạy học tích hợp. 

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển chương trình tin học ở trường THPT; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, 
chủ động và sáng tạo; Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù); Năng lực giáo dục (Năng lực tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo); Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

thông; Năng lực phát triển chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 
Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học) 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

66 Thực hành sư 

phạm 1  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 
nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học sinh 

trên lớp học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

67 Thực hành sư 

phạm 2  

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  
- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; 
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Năng 

lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Tín chỉ 2:  
1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Tin học ở trường THPT. 
2. Kĩ năng 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị bài soạn cho sinh viên; 

- Rèn luyện kỹ năng tổ chức, thực hiện, điều hành giờ dạy ở trên lớp 
- Rèn luyện các kỹ năng viết bảng; trình bày bảng và kỹ năng diễn đạt khi trình bày một vấn đề; dẫn dắt vấn đề. 

3. Thái độ 

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc soạn giáo án. 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục); 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực 

phát triển chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học 

phân hoá; Năng lực dạy học tích hợp; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Thực tập sư 
phạm 1 

Theo quy chế TTSP 3 HK5 Theo quy chế TTSP 
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69 Thực tập sư 

phạm 2 
Theo quy chế TTSP 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn: chọn 2 môn 4     

70 Thiết kế và tổ 

chức hoạt 
động trải 

nghiệm sáng 

tạo trong dạy 
học môn Tin 

học ở trường 
phổ thông 

1. Kiến thức:  

- Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hình thức tổ chức và quy trình xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
2. Kĩ năng:  

- Từ việc nắm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, SV sẽ biết cách xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo phù hợp với thực tế. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, tham gia đầy đủ các hoạt động thực hành về tổ chức 
HĐTNST theo chủ đề đã chọn. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

- Năng lực giáo dục (Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo) 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông). 

- Năng lực hoạt động xã hội (Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội; Năng 

lực tổ chức các hoạt động xã hội) 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

71 Tâm lý học 
khách hàng 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, một nội dung trong chuyên ngành hẹp của tâm lý học quản trị kinh 
doanh. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn gồm khái quát về tâm lý học khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng và tâm lý một 

số nhóm khách hàng cơ bản.  

2. Kĩ năng: Phân tích đặc điểm tâm lý khách hàng và thực hành xử lý các tình huống phản ánh tâm lý của khách hàng. Thêm vào đó sinh 
viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến thức môn tâm lý khách hàng với các môn học khác. 

3. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong lĩnh vực kinh doanh và thể hiện sự tích cực khi tham gia tìm hiểu.  
4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng dần sự lựa chọn các chuyên ngành cụ thể của ngành Tâm lý học để từ đó tập trung vào phát triển 

kiến thức và kỹ năng theo hướng lựa chọn.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Kĩ năng tư vấn 
cá nhân về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 
triển nghề 

nghiệp cho 

học sinh trung 
học phổ thông 

Mục tiêu môn học 
1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho sinh 

viên sư phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu được xây 

dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có 
thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn, sáu kĩ 

năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực vào việc định hướng nghề nghiệp và 

phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
2. Kĩ năng: Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân giữa tư 

vấn viên và người được tư vấn. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 
tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.  

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập 

sư phạm.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật 

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết 

2. Kĩ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo. 

3. Thái độ: 
Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy 

sinh 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

74 Tham vấn học 

đường 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra 

vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 

đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi 
người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề 

nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 
ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 

nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

75 Giao tiếp sư 
phạm 

1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp 

sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học 
sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

76 Phương pháp 
học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên 

1. Kiến thức: Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứut 
2. Kĩ năng: Kĩ năng nắm bắt phương pháp và vận dụng phương pháp vào quá trình học tập của bản thân. 

3. Thái độ: 

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập nghiên cứu. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

77 Tâm lý học 
giới tính 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. 
Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai 

đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới 
tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 

của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 
tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa 
sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 7 HK8   

  Khóa luận tốt nghiệp   HK8   

  Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp   HK8   

Ngành Sư phạm Tin học (Áp dụng cho K44,45,46)       

I Khối kiến thức của đại cương 27     

1 Triết học 

Mác-Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển 

con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ 
khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính 
trị Mác - 

Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

 1. Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát 

triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 
đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), với 
công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 
- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời có 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao tư 

tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

5 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

1. Mục tiêu kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến 

chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, 

chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống; Hình thành và 

phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học; Hình thành và phát triển kĩ năng 
bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ: Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích 

cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống; Nâng 

cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Góp 

phần hình thành phẩm chất chính trị; Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Tiếng Anh 

A2.1 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình; Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc; Nơi làm việc; Hoạt động giải trí và các 

môn thể thao; Thức ăn. 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 
- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh 

A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 
các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 
việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 
cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 

số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 
dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và 
in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe 
cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

10 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 
trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

11 Giáo dục thể 
chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 

luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 

vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 

phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái quy 

định của pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II Khối kiến thức chuyên ngành       

  Khối kiến thức cơ bản 10     

13 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức Tổ hợp, Đồ thị và lôgíc cho sinh viên CNTT trước khi học các 

môn cơ sở của ngành CNTT. 

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết 
kế thuật toán cho các bài toán thực tế. 

3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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14 Xác suất và 

Thống kê 
1. Kiến thức: Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản của xác suất và thống kê như: Xác suất của biến cố, Xác suất có điều kiện, Sự độc 
lập của các biến cố, Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết, 

Hồi quy tuyến tính. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê để tiếp cận và giải quyết các bài toán liên quan đến xác suất và thống kê trong 
thực tế. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Tập hợp logic 

và đại số 

tuyến tính 

1. Kiến thức:  

- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ và các phép toán trên tập hợp;  

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ và vận dụng trong các mô hình của tin học; 
- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại; 

- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học;  

- Biết vận dụng logic vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế;  
- Nắm được những kiến thức cơ bản về không gian vector, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đồng thời, biết vận dụng kiến 

thức về không gian vec tơ, ma trận định thức và hệ phương trình vào các môn học tin học. 

2. Kĩ năng: 
- Kỹ năng sử dụng đúng ngôn ngữ toán học; 

- Sử dụng thành thạo kiến thức tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic Toán để trong các bài toán tính toán, về ngôn ngữ lập trình, 

thuật toán… 
- Kỹ năng về tính toán:  

- Tìm cơ sở và xác định số chiều của không gian vecto, tính toán công thức đổi cơ sở và tọa độ; 

- Cách tính đinh thức; 
- Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản. 

- Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế. 

- Có ý thức vận dụng các kết quả tìm được để giải các bài toán sơ cấp. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

16 Ngôn ngữ 
hình thức và 

Automat 

1. Kiến thức:  
- Sinh viên cần nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức và các cơ chế sinh ngôn ngữ: các văn phạm, các otomat hữu hạn, 

các máy turing. Hiểu được mối liên hệ giữa các chương trình dịch và các ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ hình thức. 

- Phân loại được ngôn ngữ hình thức theo hệ thống phân loại của Chomsky. Phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ chính quy với 
các otomat hữu hạn và biểu thức chính quy, phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh với các otomat đẩy xuống. 

- Trình bày được cấu trúc toán học của máy Turing, xây dựng các hàm tính được bằng máy Turing. Trình bày được mối liên hệ giữa máy 

Turing với thuật toán, đánh giá được độ phức tạp thuật toán dựa trên cấu trúc các máy Turing. 
- Thực hiện cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định hóa các otomat, các thuật toán xây 

dựng cây dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh. 

2. Kĩ năng: Sinh viên nâng cao khả năng tư duy lập trình, phân tích được cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như 
bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán. 

3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Tối ưu hóa 1. Kiến thức 

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế. 
- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Phương pháp hình học 
- Phương pháp đơn hình. 

- Mô hình hóa bài toán thực tế 

2. Kĩ năng 
- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 
- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

II Khối kiến 

thức chuyên 

ngành 
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18 Lập trình cơ 
sở 

1. Kiến thức 
- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C. 

- Các thành phần cơ bản và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình C. 

- Các kiểu dữ liệu cơ bản và nâng cao trong ngôn ngữ lập trình C. 
- Chương trình con, cấu trúc và tệp trong ngôn ngữ lập trình C. 

2. Kĩ năng 

- Biết các thành phần trong ngôn ngữ lập trình C. 
- Hiểu cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C. 

- Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C để xây dựng các ứng dụng trong thực tế. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Lập trình 
hướng đối 

tượng 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về C++ gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong C++. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 
liệu trên các tập tin. 

2. Kĩ năng:  

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Notpate++, TC 3.0,... 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++. 

- Cài đặt môi trường phát triển C++. 
- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++. 

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 

3. Thái độ: 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu 

1. Kiến thức 

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu;  
- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ;  

- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu;  

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn. 

2.Kĩ năng 

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng. 
- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ; 

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ. 
3.Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Tiếng Anh 

cho Công 
nghệ Thông 

tin 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy 
tính, lịch sử và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử 

dụng và tìm kiếm trên internet. 

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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chuyên ngành công nghệ thông tin. 
2. Kĩ năng 

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản. 

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn 
bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo 
yêu cầu môn học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 

1. Kiến thức 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử 
lý tri thức. 

2.Kĩ năng 

- Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học. 
3.Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Nhập môn 
mạng máy 

tính 

1. Kiến thức 
Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia 

vào mạng máy tính. 
- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP. 

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ. 

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6. 
- Đánh giá được thực trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông 

tin và các bài toàn về An toàn thông tin. 

2. Kĩ năng 

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh. Có khả 

năng cấu hình một số thiết bị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 
thuật 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp 
phân tích đánh giá, thiết kết cấu trúc dữ liệu và thuật toán.  

2. Kĩ năng:  

- Thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản. 
- Lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể. 

3. Thái độ: 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Phân tích và 

thiết kế các hệ 
thống thông 

tin 

1. Kiến thức:  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin theo hướng đối 
tượng. 

- Nắm chắc quy trình phát triển hệ thống thông tin. 

2. Kĩ năng: Sau khi học xong, sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau: 
- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế.  

- Thành thạo trong việc dùng các biểu đồ và vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng đối tượng. 

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational Rose. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, làm bài tập đầy đủ. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Thiết kế web 1. Kiến thức:  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và xử lý ảnh với Photoshop. 
- Thiết kế giao diện website với CSS. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kĩ năng:  
- Sử dụng được phần mềm Photoshop để thiết kế và xử lý ảnh 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ: HTML. 

- Thiết kế được giao diện Website. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kĩ năng thiết kế web; tạo ham mê học tập. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 An toàn thông 

tin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin. 
Phân tích đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Nắm rõ các kỹ thuật mã hóa. Hiểu rõ các mối nguy hại với máy tính và 

mạng. 

2. Kĩ năng 
- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. Nắm được loại nguy cơ với hệ thống thông tin, yếu tố con người, 

yếu tố kỹ thuật. Nắm rõ và có kĩ năng lập trình giải bài toán liên quan đến các hệ mã hóa. Biết cách sử dụng: phần mềm để phòng chống 

Malware, công nghệ An toàn thông tin. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu 

1. Kiến thức 
- Giới thiệu về SQL Server. 

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL. 
- Bảo mật trong SQL. 

2. Kĩ năng 

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế. 
- Cài đặt được SQL. 

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và quan hệ mới. 

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL. 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu. 

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Lập trình Java 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 
liệu trên các tập tin. 

2. Kĩ năng: Sau khi học sinh viên: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, NetBin, Eclipse 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java. 
- Cài đặt môi trường phát triển Java. 

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java. 

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

thực tế. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Công nghệ 

phần mềm 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm 
- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp 

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm 

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm 
- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm 

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 

2. Kĩ năng 
- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm 
- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm 

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp 

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 
- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn. 

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận và kỹ năng làm việc nhóm. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

31 Thương mại 

điện tử 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong 
thương mại điện tử,  

- Hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống.  

- Nắm được những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở Việt Nam hiện nay. 
- Cung cấp kiến thức về các công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử  

- Biết được các rủi ro và cách phòng tránh các rủi ro trong thương mại điện tử 

2. Kĩ năng: Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu. 
3. Thái độ: Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Kiến trúc máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử và phân loại máy tính, kiến trúc máy tính, cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính. 
- Hiểu được cách tổ chức, chức năng của các thành phần trong máy tính như: CPU, bộ nhớ, tập lệnh, kiến trúc RISC, CISC, kĩ thuật 

pipeline, hệ thống vào ra… 

- Nắm vững một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính  
2. Kĩ năng 

-  Sinh viên có kĩ năng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại chúng. 

- Chuyển đổi giữa các hệ đếm và các dạng biểu diễn dữ liệu trên máy tính như: số nguyên, số thực, kí tự... 

- Biết kiểm tra các thông số kĩ thuật, phân loại máy tính và sử dụng một vài lệnh máy cơ bản. 

- Nhận biết rõ đặc điểm của một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Nguyên lý hệ 

điều hành 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành; nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính; nắm chắc các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, 
thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành. 

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin; cách quản lý tiến trình, vùng nhớ chính, các thiết bị ngoại vi và 

tệp. 
- Vận dụng lý thyết để xây dựng các thuật toán điều khiển tiến trình, thay thế trang, lập lịch cho đĩa. 

2. Kĩ năng 
- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính, các hệ điều hành 

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ, cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file. 

- Thành thạo trong việc xây dựng các thuật toán quản lý vùng nhớ, tiến trình và lập lịch cho đĩa. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe 

giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 

(chọn 17 tín 

chỉ) 

  17     

34 Dạy học môn 
Tin học theo 

chủ đề 

1. Kiến thức: Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức về nội dung giảng dạy và cách thức tổ chức dạy học môn Tin học theo chủ đề. 
2. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên kỹ năng xây dựng bài giảng môn Tin học theo chủ đề; 

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của việc dạy học theo chủ đề. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

35 Dự án phần 

mềm 1 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể. 
- Sinh viên biết vận dụng các vấn đề mang tính lý thuyết vào để thực hành thực tế. 

2. Kỹ năng:  

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm 
việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương 

trình học tập. 

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn 
và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác. 

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Dự án phần 

mềm 2 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể. 

- Sinh viên nắm được các kiến thức, thông tin yêu cầu, đòi hỏi năng lực… về vị trí công tác mà sau khi ra trường dự kiến sẽ làm việc. 
- Sinh viên vận dụng tốt các vấn đề cơ bản mang tính nguyên lý và kiến thức lý thuyết công nghệ về chuyên ngành nhằm phục vụ cho các 

vị trí làm việc trong thực tế gồm: 

 + Tham gia triển khai và vận hành hệ thống máy tính, bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị máy tính, ứng dụng các sản phẩm CNTT trong công 
tác văn phòng, văn thư, lưu trữ…; 

 + Tham gia thiết kế và xây dựng (lắp đặt, thi công) các hệ thống mạng máy tính cả phần cứng vật lý và phần mềm điều hành, quản trị (thiết 

lập, vận hành…) hệ thống mạng máy tính…; 
 + Tham gia tích cực và chủ động thiết kế các sản phẩm đồ họa trong công nghiệp, 

xây dựng, mỹ thuật… và ứng dụng thành thạo các sản phẩm CNTT phục vụ các công việc liên quan đến đồ họa trong thực tế. 

 + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Web bằng các công nghệ tiên tiến. 

 + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trên các thiết bị điện thoại di động bằng các công nghệ tiên tiến. 

 + Tham gia nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT theo 

hướng hiện đại phục vụ cho các lĩnh vực trong thực tế bằng công nghệ cao như các công nghệ ứng dụng trong tin-sinh học, ứng dụng dựa 
trên tính toán mềm, ứng dụng dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ứng dụng trong khai phá dữ liệu, … 

2. Kỹ năng:  

- Sinh viên biết tự xác định các bài toán ứng dụng thông qua các công việc trong thực 
tế, vận dụng sâu sắc những kiến thức chuyên môn vào công việc thực tế. Đặc biệt, SV biết tự nghiên cứu, học tập để thích nghi với sự đòi 

hỏi của các vị trí công việc trong thực tế. 

- Sinh viên được nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, các hoạt động liên quan đem lại 
hiệu quả nhóm. 

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn 

và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác. 
- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh. 

- Sinh viên được hình thành và tăng cường các kỹ năng mềm khác như tác phong làm 

việc, phong cách giao tiếp... 
3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

37 Quản trị dự án 

phần mềm 

1. Kiến thức:  

Hiểu biết về các giai đoạn của dự án phần mềm, có khả năng lên kế hoạch dự án, liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu, quản 
lý rủi ro, điều phối nhân lực và kiểm soát chung dự án. 

2. Kĩ năng:  

- Biết một số kỹ năng quản lý dự án 
- Biết sử dụng được một số công cụ để thực hiện một số công việc trên 

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.  

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Kiểm thử 
phần mềm 

1. Kiến thức: 
- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm 

2 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Hiểu quy trình, các giai đoạn kiểm thử 
- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử khác nhau 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nhận diện, phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử 
- Thực hiện kịch bản kiểm thử, đánh giá kết quả 

- Thực hiện phân tích, kiểm thử một ứng dụng theo nhóm 

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Lập trình C# 

với Windows 

Form 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được framework .Net 

- Hiểu được lập trình sự kiện 
- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :Visual Studio, SQL Server,... 

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form. 

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Lập trình Web 

với Java 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ lập trình web 

cho sinh viên CNTT. 
2. Kĩ năng:  

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web. 

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Java để lập trình web. 
- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm. 

- Biết cách xuất bản và phát hành một website. 

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

web thực tế. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Lập trình Web 

với PHP&My 

SQL 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm cơ bản về Internet 

- Nêu được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web. 
- Nêu được cú pháp, ý nghĩa của các câu lệnh và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ PHP 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản của MySQL  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web. 
2. Kĩ năng:  

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP. 

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm. 
- Biết cách xuất bản và phát hành một website. 

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 
web thực tế. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

42 Quản trị thiết 

bị mạng 

1 Kiến thức: 

- Hiểu biết về các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng. 

- Hiểu biết về định tuyến, chuyển mạch và khắc phục hệ thống khi xảy ra lỗi. 
2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Cấu hình và cài đặt các thiết bị phần cứng mạng. 

- Thiết kế, vận hành hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ 
3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

43 Quản trị hệ 

thống mạng 
cơ bản với 

Window 

server 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 
- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 

- Hiểu biết về các dịch vụ trên hệ điều hành Windows Server 2016. 

2. Kĩ năng 
- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm. 

4 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

44 Quản trị hệ 

thống mạng 

nâng cao với 
Window 

server 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 
- Hiểu được khái niệm, vai trò, đặc điểm của từng loại dịch vụ trong Windows sever.  

2. Kĩ năng 

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm. 
- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 An ninh mạng 1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 
- Biết được các nguyên lý kỹ thuật an ninh mạng. 

- Biết được các kiến thức về kỹ thuật sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng. 

- Hiểu các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS. 
- Hiểu các kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: remote access security, web security, bufer overflow. 

2. Kĩ năng 

- Sinh viên sẽ giải thích được các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công mạng máy tính, phân loại được các lỗ hổng trong hệ thống mạng. 
- Áp dụng được các kỹ thuật Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS vào hệ thống mạng 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Truyền thông 

đa phương 

tiện 

1. Kiến thức:  

- Sau khi học xong, sinh viên cần hiểu được những kiến thức cơ bản về hệ thống truyền thông đa phương tiện (ĐPT), dữ liệu ĐPT, các kỹ 

thuật nén dữ liệu ĐPT, các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông ĐPT, và các vấn đề liên quan.   
- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực truyền thông ĐPT. 

2. Kĩ năng:  

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của học phần truyền thông ĐPT, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng các chương trình, 
module trong truyền thông ĐPT. 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị như: máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera, máy quét ảnh, máy thu âm, máy chiếu,… 

- Biết cách sử dụng phần mềm để làm ra sản phẩm ĐPT để truyền thông, quảng bá. 
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức trong sử dụng thông tin ĐPT để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông. 

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm  
và tư liệu ĐPT để cung cấp các dịch vụ truyền thông ĐPT. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

37 Điện toán đám 

mây 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về điện toán đám mây, các đặc tính, ưu nhược điểm của điện toán đám mây… 

- Giới thiệu công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây, các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ 
liệu NoSQL, điện toán đám mây và dữ liệu lớn.  

- Các phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây, sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán 

đám mây…  
2. Kĩ năng 

- Sử dụng được các tính năng của điện toán đám mây vào các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau. 

- Hiện thực được private cloud trên môi trường máy ảo, phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây. 
3. Thái độ 

3 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 

48 Tương tác 

người - máy 

1. Kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản của HCI. 
- Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng. 

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng. 

- Mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử dụng. 
- Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu. 

- Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác. 

- Kiến thức về đánh giá và kiểm nghiệm giao diện. 
2. Kỹ năng:  

- Hiểu các khái niệm của HCI. 

- Biết đánh giá một hệ thống có tính sử dụng được hay không. 
- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng. 

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI. 

- Hiểu được các mô hình vào – ra dữ liệu và mô hình màu. 
- Biết vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI. 

- Xây dựng được prototype. 

- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác. 
- Biết cách đánh giá và kiểm nghiệm giao diện. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Cơ sở dữ liệu 
phân tán 

1. Kiến thức 
- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung. 

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán. 
- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán. 

- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán. 

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5, 
HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Học máy 1. Kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản, các ứng dụng của Học máy. 
- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 
- Các phương pháp học dựa trên xác suất. 

- Các phương pháp học có giám sát. 

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát. 
2. Kỹ năng:  

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy. 

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 
- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát. 
- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

III Khối kiến 

thức nghiệp 

vụ 

  37     
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  Bắt buộc   33     

51 Tâm lý học 

đại cương 

(Tâm lý học 
1) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

1. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 

thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 
sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo 

nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của tâm lý học đối với cuộc 

sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, 

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập 

sau này.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

52 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc 
dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết 

với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Phương pháp 

dạy học Tin 
học 1 

1. Kiến thức 

- Đại cương về PPDH bộ môn và nhiệm vụ của môn PPDH tin học; Vai trò, vị trí, ý nghĩa, mục tiêu dạy học và nội dung môn Tin học ở 
PT. 

- Các PPDH môn Tin học: dạy truyền thống và dạy học tích cực; Các loại bài dạy của môn Tin, cách thức xây dựng bài giảng – hồ sơ bài 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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dạy, cách dạy học khái niệm, nguyên lí, thực hành; cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; 
- Phương tiện và thiết bị dạy học môn Tin học, cách xây dựng bài giảng điện tử. 

2. Kĩ năng 

- Phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học; 
- Lựa chọn được phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng;  

- Vận dụng được các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống vận dụng vào môn Tin học;  

- Lập được kế hoạch dạy học cho năm học, học kỳ;  
- Lập được kế hoạch các loại bài học khác nhau (bài học lý thuyết, bài học luyện tập, bài học ôn tập) thể hiện mối quan hệ mục tiêu, nội 

dung, phương pháp, phương tiện dạy học; thể hiện sự phù hợp với người học, môi trường, cơ sở vật chất dạy học; phân bổ thời gian hợp lí; 

dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra;  
- Biết phân tích, nhận xét về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Tin học;  

- Đánh giá được kết quả giáo dục một cách khách quan; 

- Lựa chọn được phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp; biết cách xây dựng bài giảng điện tử. 

3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Tâm lý học sư 
phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 
học 2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm 

tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên 

THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy 

học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư 
phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề 

dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 
lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Lý luận dạy 
học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 
(Giáo dục học 

2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và 
giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



82 

 
56 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 2 

1. Kiến thức 
- Những hoạt động phổ biến trong dạy học lập trình: hoạt động nhận dạng và thể hiện, hoạt động ngôn ngữ. 

- Kiến thức về dạy học khái niệm tin học, hoạt động củng cố khi dạy học khải niệm tin học ở trường phổ thông 

- Kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích chương trình. 
2. Kĩ năng 

- Phân tích được các hoạt động phức hợp thành hoạt động thành phần; 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học ngôn ngữ lập trình môn tin ở trường phổ thông; 
- Phân tích được các định nghĩa khái niệm Tin học và cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm Tin học ở trường phổ thông; 

- Giải và phân loại được các bài toán lập trình về ngôn ngữ lập trình Pascal trong sách giáo khoa môn Tin học ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 Phương pháp 

dạy học Tin 
học 3 

1. Kiến thức 

- Kiến thức về dạy học Tin học cơ sở, hệ cơ sở dữ liệu ở phổ thông. 
- Kiến thức về dạy học thuật toán cơ bản, thuật toán giải bài toán, phân tích chương trình trong giải bài toán lập trình của ngôn ngữ lập trình 

Pascal 

- Cách thức tổ chức thực hành giảng dạy tình huống cụ thể về Tin học cơ sở lớp 10, hệ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lớp 12, ngôn ngữ lập 
trình Pascal lớp 11. 

2. Kĩ năng 

- Hệ thống hóa được các kiến thức, kĩ năng Tin học cơ bản trong từng chủ đề và mối liên hệ logic giữa chúng; 
- Trình bày được những quan điểm cơ bản khi dạy học các chủ đề Tin học ở trường phổ thông; 

- Nêu được một số biện pháp dạy học cơ bản đối với từng chủ đề Tin học ở trường phổ thông; 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học từng tình huống điển hình trong các chủ đề Tin học ở trường phổ thông. 
3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 
và giáo dục 

chuyên ngành 

1.Kiến thức 

- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ 

liệu hợp lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin. 

2.Kĩ năng 
- Viết báo cáo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập. 

3. Thái độ 

- Tạo cho học viên tác phong làm việc nhóm, có khả năng phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Phát triển 
năng lực nghề 

nghiệp giáo 

viên Tin học 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên nắm chắc những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong các mạch kiến thức trọng điểm của chương trình môn Tin học ở THPT; 

- Đảm bảo tính logic, thống nhất trong các chủ đề của môn Tin học; 

- Phát triển năng lực dạy học phân hóa, dạy học tích hợp. 
2. Kĩ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học vào thực tiễn dạy học môn Tin học. Từ đó tạo 
tiền đề thực hiện tốt chương trình quốc gia môn Tin học; 

- Hình thành kỹ năng phát triển chương trình quốc gia môn Tin học phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường phổ thông; 

- Có kĩ năng dạy học phân hóa, dạy học tích hợp. 
3. Thái độ 

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển chương trình tin học ở trường THPT. 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Thực hành sư 
phạm 1 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho 

sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3. Thái độ: 
- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

2 KH4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



83 

 
 Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

61 Thực hành sư 

phạm 2 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng cơ bản trong việc quản lý hành vi của học sinh trong lớp học, những tình huống xảy ra 
trong lớp học. Bước đầu hình thành kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh phổ thông trong quá trình thực tập. 

3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực quản lý hành vi trong lớp học, năng lực hiểu và hỗ trợ tâm lý cho người 

học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Thực tập sư 
phạm 1 

  3 HK5 Theo quy chế TTSP 

63 Thực tập sư 

phạm 2 

  4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn: 

chọn 2 môn 

        

64 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm và 
hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp ở 
trường phổ 

thông 

1. Kiến thức:  

- Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hình thức tổ chức và quy trình xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

2. Kĩ năng:  
- Từ việc nắm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, SV sẽ biết cách xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo phù hợp với thực tế. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, tham gia đầy đủ các hoạt động thực hành về tổ chức 

HĐTNST theo chủ đề đã chọn. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

65 Tâm lý học 
khách hàng 

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Kĩ năng tư vấn 
cá nhân về 

khám phá, lựa 
chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho 
học sinh 

THPT 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số kĩ năng tư vấn học đường cho học sinh tiểu học và tư vấn giáo dục cho phụ 
huynh, cộng đồng về giáo dục. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Những vấn đề 

giáo dục cập 
nhật 

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết. 

2. Kĩ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo. 
3. Thái độ:Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới 

đang nảy sinh 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Tham vấn học 
đường 

SV cần đat được:  
1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra 

vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 
khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi hỏi 

người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức nghề 

nghiệp trong giai đoạn này 
4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 

ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 

nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Giao tiếp sư 

phạm 

1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao tiếp 

sư phạm ở trường phổ thông.  
2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 
 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học 

sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

70 Phương pháp 

học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 

trình học tập 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

71 Tâm lý học 

giới tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương của 

môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; 
Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 
một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến 

thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 
3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa 

sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

IV 

Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 

các môn thay 

thế 

  

    

  

  Khóa luận tốt 

nghiệp 
  

7 HK8 
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  Môn thay thế 

khóa luận tốt 

nghiệp 

  

    

  

72 Phương pháp 
dạy học Tin 

học ở trường 

phổ thông 

1. Kiến thức 
- Kiến thức về nội dung môn Tin học ở phổ thông;  

- Các PPDH môn Tin học: dạy truyền thống và dạy học tích cực;  

- Kiến thức về dạy học khái niệm tin học, hoạt động củng cố khi dạy học khái niệm tin học ở trường phổ thông;  
- Kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích chương trình;  

- Kiến thức về dạy học Tin học cơ sở, hệ cơ sở dữ liệu ở phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Hệ thống hóa được các kiến thức, kĩ năng Tin học cơ bản trong từng chủ đề và mối liên hệ logic giữa chúng; 

- Nêu được những quan điểm cơ bản khi dạy học các chủ đề Tin học ở trường phổ thông; 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học từng tình huống điển hình trong các chủ đề Tin học ở trường phổ thông. 
3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Môn học cuối 
khóa 

  4 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Ngành Sư 

phạm Tin học 

(Áp dụng cho 

K47) 

        

I Khối kiến thức đại cương 22     

I.1 Giáo dục chính trị 

1 Triết học Mác 

– Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 
- Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhận 

thức và hoạt động thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 
- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

- Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm 

việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 
- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

- Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – Lênin 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  
- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 
- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 
- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

- Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt 
Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  
- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy 

luật lịch sử vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 
Đảng. 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng (1930 - 

2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 

2018). 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công việc 
và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

I.2 Kiến thức đại cương 

6 Pháp luật đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan trọng 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

7 Tin học 1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương trình 

ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần mềm để 

thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một Email. 
- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai thác, 

kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 
- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc học, 

tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để xây 

dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 
số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần 

thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong trang 

trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và trình diễn 

bản trình chiếu. 

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

I.3 Ngoại ngữ 

8 Tiếng Anh 
B1.1 

1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 

công việc thường ngày. 

- Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm, ví dụ như câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi, kinh nghiệm 
bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình. 

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng. 

- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống thường ngày như tổ chức cho 
chuyến du lịch, đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài. 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn khó khăn. 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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9 Tiếng Anh 

B1.2 
1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 
công việc thường ngày 

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 

- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails, viết sơ yếu lý lịch, đặt 

hàng trực tuyến, tham gia phỏng vấn xin việc... 
- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Tiếng Anh 
B1.3 

1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 
công việc thường ngày 

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ phù hợp để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails trang trọng, viết báo, viết 

tiểu sử, viết bài nhận xét đấnh giá, thuyết trình hay thảo luận... 
- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

I.4 Giáo dục thể chất 

11 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 



89 

 
- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

12 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện  
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 
- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 
1 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ 
Taekwondo 1 

1.. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



91 

 
2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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13 Giáo dục thể 

chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

        

  Khiêu vũ thể 

thao 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

-Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 
2 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ 

Taekwondo 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Võ Taekwondo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

-Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II Giáo dục chuyên ngành 108     

II.1 Cơ sở ngành 11     

14 Toán rời rạc 1. Mục tiêu học phần 

- Giới thiệu về kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức Tổ hợp, Đồ thị và lôgíc cho sinh viên CNTT trước khi học các môn cơ sở của 

ngành CNTT 
- Hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật toán cho các 

bài toán thực tế 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết được những kiến thức cơ bản và các bài toán tổng quát, tối ưu của lý thuyết tổ hợp 

- Nắm được các khái niệm về đồ thị; Cách duyệt đồ thị và một số dạng đồ thị thường gặp 

- Hiểu bản chất các lớp đồ thị: Cây, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton, đồ thị phẳng; 
- Hiểu được về mệnh đề và sự tương đương lôgic của các mệnh đề  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biết được các dạng chuẩn tắc hội và dạng chuẩn tắc tuyển trong lôgic mệnh đề  
- Biết cách vận dụng kiến thức tổ hợp để giải quyết được những bài toán trong thực tế và cài đặt được thuật toán 

- Biết cách vận dụng kiến thức đồ thị để giải được các bài toán thực tế trên đồ thị (VD: cây khung cực tiểu, đường đi ngắn nhất, …) và cài 

đặt được thuật toán 
- Biết vận dụng các quy tắc suy diễn để kiểm tra tính hằng đúng (sai) của công thức trong lôgic mệnh đề 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

15 Xác suất và 

thống kê 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất có điều 

kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: mẫu, phân 
phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 

- Hiểu được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

- Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu; 
- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động 

học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất có 

điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: mẫu, 
phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 

- Giải thích được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

- Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu; 
- Lựa chọn được công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động 

học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

16 Tập hợp logic 

và Đại số 

tuyến tính 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và mô tả được tập hợp, mối quan hệ và các phép toán trên tập hợp; 

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ và vận dụng trong các mô hình của tin học; 
- Hiểu và xác định được không gian vector, tính chất độc lập, phụ thuộc, cơ sở của không gian véc tơ. 

- Biết tính và giải ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. 

- Biết vận dụng kiến thức về không gian vec tơ, ma trận định thức và hệ phương trình vào các môn học tin học. 
- Biết vận dụng logic vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Thiết lập và phân loại được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn. 
- Kiểm tra được các ánh xạ, quan hệ trên các tập. 

- Kiểm tra được các cấu trúc không gian véc tơ, không gian véc tơ con. 

- Kiểm tra được tính chất độc lập tuyến tính, hệ sinh và cơ sở. 
- Thực hành được trên các nội dung định thức, hệ phương trình. 

- Vận dụng được các tập hợp, không gian véc tơ, định thức và hệ phương trình tuyến tính vào thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Ngôn ngữ 
hình thức và 

Automat 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức và các cơ chế sinh ngôn ngữ: các văn phạm, các otomat hữu hạn, các máy turing. 

Hiểu được mối liên hệ giữa các chương trình dịch và các ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ hình thức. 

Phân loại được ngôn ngữ hình thức theo hệ thống phân loại của Chomsky. Phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ chính quy với các 
otomat hữu hạn và biểu thức chính quy, phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh với các otomat đẩy xuống. 

- Biết cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định hóa các otomat, các thuật toán xây dựng cây 

dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các kiến thức chung về ngôn ngữ hình thức, văn phạm 

- Hiểu các kiến thức chưng về văn phạm và một số tính chất của văn phạm. 
- Hiểu được về Automat hữu hạn trạng thái và ngôn ngữ đoán nhận của nó; Biết cách biểu diễn automat hữu hạn 

- Biết cách phân loại văn phạm của Chomsky - Ngôn ngữ sinh của văn phạm  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Hiểu về ngôn ngữ chính quy - Biểu thức chính quy và văn phạm chính quy 
- Biết cách biểu diễn mối quan hệ tương hỗ giữa: automat hữu hạn trạng thái ngôn ngữ chính quy, biểu thức chính quy và văn phạm chính 

quy 

- Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào để cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định 
hóa các otomat, các thuật toán xây dựng cây dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh 

- Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào để cài đặt các thuật toán đơn định hóa các otomat 

- Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào để cài đặt các thuật toán xây dựng cây dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh 
- Sinh viên nâng cao khả năng tư duy lập trình, phân tích được cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất 

của thuật toán và độ phức tạp tính toán 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

18 Tối ưu hóa 1. Mục tiêu học phần 

- Phát biểu được bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế. 
- Nắm được các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính, cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính, Phương pháp hình học, Phương pháp đơn 

hình, Mô hình hóa bài toán thực tế 

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 
- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 
- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau. 

Thấy được vị trí, vai trò, ý nghĩa của Tối ưu hóa trong thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của 

thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính và giải quyết bài toán 

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Chuyên ngành 90     

Bắt buộc 53     

19 Lập trình cơ 

sở 

1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức và phong cách nhà giáo 

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học và các nhiệm vụ khác của người 
giáo viên ở trường Phổ thông 

- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu về Tin học và Phương pháp dạy học Tin học tại các trường Đại học, học viện, các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở giáo dục, đào tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy nhà trường, cơ quan; Có khả năng giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống 

pháp luật đơn giản trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp. 
- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, chuyên sâu về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy 

tính; Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống. 
- Phát hiện, nêu và giải quyết các vấn đề cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp một cách hiệu quả; Truyền đạt được vấn đề và giải pháp giải 

quyết tới người khác; Đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của các giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm; Lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Có ý thức làm việc hợp tác, tôn trọng sự khác biệt trong 
thảo luận, tranh luận; Có khả năng phản biện, phê phán với thái độ đúng đắn và khoa học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Vận dụng được các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, phát triển chương trình, kiểm tra-đánh giá, lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tin học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. 

- Xây dựng, triển khai được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đề xuất được một số biện pháp, sáng kiến trong đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

20 Lập trình 

hướng đối 

tượng 

1. Mục tiêu học phần 

Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức và phong cách nhà giáo 

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học và các nhiệm vụ khác của người 
giáo viên ở trường Phổ thông 

- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu về Tin học và Phương pháp dạy học Tin học tại các trường Đại học, học viện, các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở giáo dục, đào tạo 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy nhà trường, cơ quan; Có khả năng giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống 

pháp luật đơn giản trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp. 
- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, chuyên sâu về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy 

tính; Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống. 
- Phát hiện, nêu và giải quyết các vấn đề cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp một cách hiệu quả; Truyền đạt được vấn đề và giải pháp giải 

quyết tới người khác; Đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của các giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm; Lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Có ý thức làm việc hợp tác, tôn trọng sự khác biệt trong 

thảo luận, tranh luận; Có khả năng phản biện, phê phán với thái độ đúng đắn và khoa học. 

- Vận dụng được các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, phát triển chương trình, kiểm tra-đánh giá, lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Tin học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. 
- Xây dựng, triển khai được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đề xuất được một số biện pháp, sáng kiến trong đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

21 Nhập môn cơ 
sở dữ liệu 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về cơ sở dữ liệu 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức Các mô hình cơ sở dữ liệu, khóa, phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn, cơ sở dữ liệu quan hệ 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng. 
- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ; 

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ. 
- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Tiếng Anh 

chuyên ngành 
Tin học 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các thuật ngữ về kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực 
này như máy tính, lịch sử và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế 

trang Web, sử dụng và tìm kiếm trên internet. 

- Vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản chuyên ngành công nghệ thông tin. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu chính xác các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin. 

- Đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật. 
- Có khả năng nghe nói trong giao tiếp gắn với nội dung chuyên ngành. 

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành nội dung chuyên ngành 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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23 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 
1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử 

lý tri thức 

- Kỹ năng phát triển ứng dụng của trí tuệ nhân tạo 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phầnHiểu khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo. 
- Hiểu được các phương pháp giải quyết vấn đề 

- Biết được kỹ thuật xử lý tri thức 

- Có khả năng thiết kế các các lớp bài toán cơ bản trong trí tuệ nhân tạo 
 -Thiết kế được các bài toán trí tuệ nhân tạo trong thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Nhập môn 

mạng máy 
tính 

1. Mục tiêu học phần 

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia 
vào mạng máy tính. 

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP. Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ, địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ 

IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6. 
- Đánh giá được thực trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông 

tin và các bài toàn về An toàn thông tin. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính 

- Tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu mạng máy tính tiếng anh 
- Biết cách cấu hình và cài đặt các mạng 

- Thiết kế xây dựng mạng LAN 

- Vận dụng thành thạo các kĩ thuật và kiến thức đã học về mạng máy tính áp dụng trong các bài toán thực tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp 

phân tích đánh giá, thiết kết cấu trúc dữ liệu và thuật toán 
- Thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản 

- Lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết cách đánh giá độ phức tạp thuật toán 

- Biết cách xác định và áp dụng giải thuật đệ qui vào bài toán cụ thể 

- Hiểu và vận dụng cấu trúc danh sách, ngăn xếp, hàng đợi và các cách cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình 
- Cài đặt và ứng dụng cây nhị phân và các phép toán tương ứng 

- Hiểu và vận dụng các thuật toán sắp xếp chọn, sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt, sắp xếp nhanh, … Các thuật toán tìm kiếm: tuần tự, nhị 

phân vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

26 Phân tích và 

thiết kế các hệ 

thống thông 
tin  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin theo hướng đối 

tượng 
- Nắm chắc quy trình phát triển hệ thống thông tin 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nhận biết được các hệ thống thông tin trong thực tế 

- Thành thạo trong việc dùng các loại biểu đồ để phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin theo hướng đối tượng 

- Biết sử dụng ngôn ngữ UML trong từng giai đoạn phát triển hệ thống 
- Vận dụng các loại biểu đồ để mô hình hóa các bài toán trong thực tiễn 

- Biết cài đặt và sử dụng phần mềm Rational Rose để phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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27 Thiết kế Web 1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 

triển cá nhân và nghề nghiệp 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức và phong cách nhà giáo 

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học và các nhiệm vụ khác của người 

giáo viên ở trường Phổ thông 
- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu về Tin học và Phương pháp dạy học Tin học tại các trường Đại học, học viện, các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở giáo dục, đào tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy nhà trường, cơ quan; Có khả năng giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống 

pháp luật đơn giản trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp. 

- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, chuyên sâu về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy 

tính; Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống. 
- Phát hiện, nêu và giải quyết các vấn đề cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp một cách hiệu quả; Truyền đạt được vấn đề và giải pháp giải 

quyết tới người khác; Đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của các giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm; Lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Có ý thức làm việc hợp tác, tôn trọng sự khác biệt trong 
thảo luận, tranh luận; Có khả năng phản biện, phê phán với thái độ đúng đắn và khoa học. 

- Vận dụng được các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, phát triển chương trình, kiểm tra-đánh giá, lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Tin học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. 
- Xây dựng, triển khai được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đề xuất được một số biện pháp, sáng kiến trong đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 An toàn thông 

tin 

1. Mục tiêu học phần 

- Biết được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin 
- Phân tích đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Nắm rõ các kỹ thuật mã hóa. Hiểu rõ các mối nguy hại với máy tính và 

mạng 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. Nắm được loại nguy cơ với hệ thống thông tin, yếu tố con người, 
yếu tố kỹ thuật. 

- Nắm rõ và có kĩ năng lập trình giải bài toán liên quan đến các hệ mã hóa. 
- Biết cách sử dụng: phần mềm để phòng chống Malware, công nghệ An toàn thông tin 

- Có khả năng bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng 

- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu 

1. Mục tiêu học phần 
- Giới thiệu về SQL Server 

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu 

- Xây dựng thủ tục lưu trữ, hàm tự định nghĩa và trigger trong SQL 
- Thực hiện bảo mật trong SQL 

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế 

- Cài đặt được SQL 
- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và quan hệ mới 

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu 
- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể 

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa, ngôn ngữ thao tác dữ 

liệu, thủ tục, hàm, trigger và bảo mật trong SQL 

- Biết cách cài đặt và các thao tác cơ bản trên SQL Server, Vận dụng cài đặt các phiên bản SQL Server khác nhau 
- Biết sử dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 

- Hiểu ý nghĩa các loại ràng buộc 

- Vận dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu vào bài toán thực tế. 
- Biết sử dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 

- Hiểu ý nghĩa các lệnh trong ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 

- Vận dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu vào bài toán cụ thể. 

- Biết và hiểu ý nghĩa của việc sử dụng thủ tục lưu trữ và hàm do người dùng định nghĩa. 

- Biết cách xây dựng hàm, thủ tục và trigger 
- Vận dụng viết thủ tục, hàm và trigger cho bài toán thực tế. 

- Biết và hiểu ý nghĩa của các lệnh cấp phát quyền, hủy quyền. 

- Vận dụng cấp phát và thu hồi quyền cho các bài toán thực tế. 

30 Công nghệ 
phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 
- Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm 

- Xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn: Phân tích, thiết kế, lập trình 

- Kiểm thử, tích hợp, chuyển giao và bảo trì phần mềm 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm 

- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp 

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm 

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm 

 - Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm 
- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp 

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 

- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn. 
- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận và kỹ năng làm việc nhóm. 

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Thương mại 
điện tử 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử. Hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống 

- Nắm được những lợi ích và rủi ro, biện pháp phòng tránh rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở 

Việt Nam hiện nay. 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác. 

- Vận dụng các kiến thức đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu các kiến thức cơ bản của môn học, các thuật ngữ chuyên sâu trong thương mại điện tử 

- Hiểu và vận dụng các công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử. 

- Nắm được ưu nhược điểm của các hình thức thanh toán thương mại điện tử 
- Nắm được các kĩ thuật marketing trên web 

- Vận dụng thành thạo các kiến thức về phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử ứng dụng trong thực tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Kiến trúc máy 
tính 

1. Mục tiêu học phần: 
- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 

triển cá nhân và nghề nghiệp 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức và phong cách nhà giáo 

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học và các nhiệm vụ khác của người 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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giáo viên ở trường Phổ thông 
- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu về Tin học và Phương pháp dạy học Tin học tại các trường Đại học, học viện, các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở giáo dục, đào tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy nhà trường, cơ quan; Có khả năng giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống 

pháp luật đơn giản trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp. 

- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, chuyên sâu về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy 
tính; Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống. 

- Phát hiện, nêu và giải quyết các vấn đề cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp một cách hiệu quả; Truyền đạt được vấn đề và giải pháp giải 
quyết tới người khác; Đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của các giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 

nhóm; Lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Có ý thức làm việc hợp tác, tôn trọng sự khác biệt trong 
thảo luận, tranh luận; Có khả năng phản biện, phê phán với thái độ đúng đắn và khoa học. 

- Vận dụng được các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, phát triển chương trình, kiểm tra-đánh giá, lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Tin học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. 
- Xây dựng, triển khai được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đề xuất được một số biện pháp, sáng kiến trong đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

33 Nguyên lý hệ 

điều hành  

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành; nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính; nắm chắc các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, 
thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành 

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin; cách quản lý tiến trình, vùng nhớ chính, các thiết bị ngoại vi và 

tệp 

- Vận dụng lý thyết để xây dựng các thuật toán điều khiển tiến trình, thay thế trang, lập lịch cho đĩa 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính, phân biệt các hệ điều hành 

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ 

- Biết cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file 
- Thành thạo trong việc xây dựng các thuật toán quản lý vùng nhớ, quản lý tiến trình  

- Vận dụng thành thạo các thuật toán quản lý vùng nhớ, quản lý tiến trình vào lập lịch cho đĩa 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 14     

34 Lập Trình 
Asp.Net 

1. Mục tiêu học phần 
- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức và phong cách nhà giáo 

- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học và các nhiệm vụ khác của người 
giáo viên ở trường Phổ thông 

- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu về Tin học và Phương pháp dạy học Tin học tại các trường Đại học, học viện, các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở giáo dục, đào tạo 
2.Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy nhà trường, cơ quan; Có khả năng giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống 

pháp luật đơn giản trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp. 
- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, chuyên sâu về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy 

tính; Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống. 
Phát hiện, nêu và giải quyết các vấn đề cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp một cách hiệu quả; Truyền đạt được vấn đề và giải pháp giải 

quyết tới người khác; Đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của các giải pháp giải quyết vấn đề. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm; Lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Có ý thức làm việc hợp tác, tôn trọng sự khác biệt trong 
thảo luận, tranh luận; Có khả năng phản biện, phê phán với thái độ đúng đắn và khoa học. 

- Vận dụng được các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, phát triển chương trình, kiểm tra-đánh giá, lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Tin học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. 
- Xây dựng, triển khai được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đề xuất được một số biện pháp, sáng kiến trong đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

35 Lập trình trên 
thiết bị di 

động 

1. Mục tiêu học phần 
Người học có kiến thức về môi trường phát triển Android, Activiy, giao diện đồ họa, lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong nền tảng Android 

Vận dụng được các kiến thức về nền tảng Android để phân tích, thiết kế được ứng dụng chạy trên nền tảng Android. 

Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 
Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động trong cuộc sống. 

Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Trình bày được các đặc điểm của các kiến trúc nền tảng Android, môi trường phát triển Android, vòng đời của ứng dụng 

Trình bày được đặc điểm của mô hình MVC, các loại layout, các đối tượng giao diện 

Vận dụng được kiến thức về MVC, activity, layout, đối tượng giao diện, menu, ViewPager, Fragment, lưu trữ và truy xuất dữ liệu để xây 
dựng nên ứng dụng chạy trên nền tảng Android 

Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Lập trình Java 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong Java. 

- Nắm vững cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên các tập tin 

- Vận dụng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các loại bài toán trong các ngữ cảnh khác nhau 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, NetBin, Eclipse. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java. 

- Cài đặt môi trường phát triển Java. Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java 
- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

37 Dạy học môn 

Tin học theo 
chủ đề 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức về dạy học môn Tin học theo chủ đề theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực 
- Vận dụng được các kiến thức về dạy học theo chủ đề vào thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tin học. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 
- Thấy được ý nghĩa, vai trò của dạy học theo chủ đề trong dạy học bộ môn Tin học 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các kiến thức về dạy học theo từng chủ đề 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học các chủ đề môn Tin học ở trường phổ thông. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 
- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Lập trình 

Python 

1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Python: Python, biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh 

- Biết cách nhập xuất dữ liệu trong Python 
- Biết cách lập trình hàm trong Python: Định nghĩa hàm và cách lập trình hàm trong Python 

- Biết cách sử dụng các dữ liệu có cấu trúc trong ngôn ngữ Python 

- Hiểu được cách thiết kế module trong Python: Khái niệm về module và các kỹ thuật lập trình xây dựng các module 
- Hiểu được phương pháp lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Python: Khai báo, định nghĩa lớp, sử dụng các đối tượng bằng ngôn 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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ngữ Python 
- Hiểu được các loại lỗi, ngoại lệ và cách lập trình xử lý lỗi, ngoại lệ 

- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ Python 

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu tập hợp (collection) trong Python 
- Có khả năng phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trong Python 

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

- Năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được quy trình xây dựng một chương trình Python 

- Nắm được biến và cách khai báo biến, các kiểu dữ liệu, cách chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu và các toán tử trong Python 

- Nắm được cách sử dụng các câu lệnh lặp, các lệnh break, continue, pass của Python 

- Nắm được cách sử dụng hàm và cách truyền tham số cho hàm, các thư viện hàm cơ bản và các thao tác trên tệp và thư mục trong Python 

- Nắm được cách viết và sử dụng các mô đun trong Python 
- Nắm được cách xây dựng lớp và sử dụng lớp. 

- Nắm được các loại lỗi và các xử lý lỗi 

39 Quản trị dự án 

phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 

- Tổng quan về dự án phần mềm 
- Xác định dự án phần mềm 

- Liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu cho dự án phần mềm 

- Quản lý nguồn nhân lực, rủi ro, kiểm soát dự án 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu biết về các giai đoạn của dự án phần mềm, có khả năng lên kế hoạch dự án, liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu, 

quản lý rủi ro, điều phối nhân lực và kiểm soát chung dự án 

- Biết một số kỹ năng quản lý dự án 

- Biết sử dụng được một số công cụ để thực hiện một số công việc trên 

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm 
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Kiểm thử 

phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm 
- Hiểu quy trình, các giai đoạn kiểm thử 

- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử khác nhau 

- Nhận diện, phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử 
- Thực hiện kịch bản kiểm thử, đánh giá kết quả 

- Thực hiện phân tích, kiểm thử một ứng dụng theo nhóm 

- Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc 
- Có năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản trong kiểm thử phần mềm 
- Nắm được quy trình kiểm thử phần mềm 

- Nắm được các loại kiểm thử, các phương pháp kiểm thử, các mức độ kiểm thử và các chiến lược kiểm thử 

- Biết các xây dựng tài liệu kiểm thử 
- Ứng dụng các kiến thức trong chương để kiểm thử một ứng dụng thực tế 

- Hiểu về kiểm thử tự động 

- Biết sử dụng hiệu quả một số công cụ kiểm thử 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Lập Trình C# 

Với Windows 

Form 

1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức và phong cách nhà giáo 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học và các nhiệm vụ khác của người 
giáo viên ở trường Phổ thông 

- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu về Tin học và Phương pháp dạy học Tin học tại các trường Đại học, học viện, các cơ quan nghiên 

cứu, các cơ sở giáo dục, đào tạo 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy nhà trường, cơ quan; Có khả năng giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống 

pháp luật đơn giản trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp. 
- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, chuyên sâu về khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy 

tính; Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống. 
- Phát hiện, nêu và giải quyết các vấn đề cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp một cách hiệu quả; Truyền đạt được vấn đề và giải pháp giải 

quyết tới người khác; Đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của các giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 

nhóm; Lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 
- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân; Có ý thức làm việc hợp tác, tôn trọng sự khác biệt trong 

thảo luận, tranh luận; Có khả năng phản biện, phê phán với thái độ đúng đắn và khoa học. 

- Vận dụng được các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, phát triển chương trình, kiểm tra-đánh giá, lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Tin học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. 

- Xpây dựng, triển khai được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đề xuất được một số biện pháp, sáng kiến trong đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

42 Lập trình Web 
với Java 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Internet và web. 

- Nắm vững ngôn ngữ lập trình web 

- Sử dụng được ngôn ngữ Java để lập trình web 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web 
- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Java để lập trình web 

- Biết cách xuất bản và phát hành một website 

- Có khả năng thiết kế và lập trình nhóm 
- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Lập trình web 

với PHP&My 
SQL 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức tổng quan về lập trình web, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ PHP và My SQL trong lập trình Web. 
- Vận dụng được các kiến thức tổng quan về lập trình web, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ PHP và My SQL trong lập trình Web 

để phân tích, thiết kế được ứng dụng chạy trên web. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 
- Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các ứng dụng trên web trong cuộc sống. 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các các mô hình lập trình mạng cơ bản. Liệt kê được công cụ lập trình web. 

- Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ kịch bản JavaScript như các cú pháp, kiểu dữ liệu, các toán tử, phép toán, các câu lệnh rẽ 

nhánh. 
- Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ PHP như các kiểu dữ liệu, các toán tử, các lệnh điều khiển, hàm, mảng, Form, lập trình hướng 

đối tượng trong PHP. 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về CSDL My SQL, các lệnh thao tác với dữ liệu trong My SQL. 
- Vận dụng được kiến thức về JavaScript, PHP, My SQL để xây dựng nên ứng dụng chạy trên nền web. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Quản trị mạng 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức về các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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-Nắm vững kiến thức về định tuyến, chuyển mạch trong hệ thống mạng. 
- Biết cách khắc phục hệ thống khi xảy ra lỗi 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được kiến thức cơ bản về mạng, mô hình mạng, cấu tạo, cách dùng các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng 

- Biết cách quản lý và cài đặt một số thiết bị thông dụng. 

- Kiểm thử và đánh giá được hệ thống mạng 
- Biết cách đặc tả và phân tích hệ thống mạng. 

- Biết cách thiết kế và lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp cho hệ thống mạng 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Quản trị hệ 
thống mạng 

cơ bản với 

Windows 
Server 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 

- Hiểu biết về các dịch vụ trên hệ điều hành Windows Server 2016. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm. 
- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 

- Có khả năng cài đặt, cấu hình, quản lý và bảo trì hệ thống 

- Có năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội). 
- Có năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 An ninh mạng 1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức về kỹ thuật an ninh mạng, sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng, kỹ thuật bảo mật hạ tầng 
mạng như Firewall, IDS/IPS, kỹ thuật bảo mật ứng dụng. 

- Vận dụng được các kiến thức tổng quan về về kỹ thuật an ninh mạng, sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng, kỹ thuật 

bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS, kỹ thuật bảo mật ứng dụng để thực hiện việc bảo vệ hệ thống mạng. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc bảo vệ hệ thống mạng. 

 Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các kiến thức tổng quan về bảo mật mạng, các lỗ hổng, các kiểu tấn công mạng. 

- Trình bày được các kiến thức về công cụ phân tích, đánh giá an ninh mạng 
- Trình bày được các kiến thức về bảo mật hạ tầng mạng 

- Trình bày được các kiến thức về hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập. 

- Vận dụng được kiến thức về bảo mật mạng, các kiểu tấn công mạng, công cụ phân tích, đnahs giá an ninh mạng, bảo mật hạ tần mạng, hệ 
thống phát hiện và phóng chống xâm nhập để thực hiện việc bảo vệ hệ thống mạng. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Điện toán đám 

mây 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức tổng quan về điện toán đám mây, các đặc tính, ưu nhược điểm của điện toán đám mây… 

- Nắm vững công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây, các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ 
liệu NoSQL, điện toán đám mây và dữ liệu lớn.  

- Hiểu rõ các phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây 

- Biết sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán đám mây 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Sử dụng được các tính năng của điện toán đám mây vào các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau 

- Sử dụng công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây 
- Biết cách hiện thực được private cloud trên môi trường máy ảo, phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây 

- Có khả năng sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán đám mây 

- Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

48 Tương tác 
người máy 

1. Mục tiêu học phần 
- Các khái niệm cơ bản của HCI. Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng 
- Hiểu và vận dụng được mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử 

dụng; Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu; Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các khái niệm của HCI. 
- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng 

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI 

- Vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI 
- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác trong bài toán thực tế. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

49 Cơ sở dữ liệu 

phân tán 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán và các bước thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 
- Nắm vững các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung 

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán. Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán. 
- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán. 

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh 

- Vận dụng thành thạo các kĩ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán t vào bài toán thực tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Học máy 1 . Mục tiêu học phần 

- Các khái niệm cơ bản, các ứng dụng của Học máy 

- Các phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các phương pháp học dựa trên xác suất và phương pháp học có giám sát. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy, các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy 

- Hiểu được phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát 
- Có khả năng thiết kế các phương pháp học có giám sát và không giám sát 

- Thiết kế được các bài toán có áp dụng phương pháp học có giám sát và không giám sát trong thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

51 Nhập môn Big 

Data 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được Big Data là gì; kiến trúc, vị trí tầm quan trọng của Big Data 
- Hiểu được các loại CSDL hỗ trợ Big Data  

- Hiểu được cách thức lưu trữ, tìm kiếm, khai thác Big Data 
- Sử dụng Hadoop để lưu trữ và quản lý Big Data 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được kiến trúc của Big Data 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Hadoop, MapReduce, HDFS 

- Biết cách khai thác dữ liệu với Hive 
- Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Phân tích và 

thiết kế thuật 

toán 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phương pháp phân tích thuật toán và các chiến lược thiết kế thuật 

toán. 
- Nắm vững một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. CHuẩn đầu ra của học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Đánh giá được độ phức tạp thời gian của các thuật toán thông thường 
- Sử dụng được một vài chiến lược thiết kế thuật toán đơn giản 

- Biết trình bày thuật toán một cách logic 

- Có khả năng phân tích và thiết kế các thuật toán 
- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế 

53 Nhập môn 

phân tích 
thống kê dữ 

liệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phân tích thống kê dữ liệu 
- Hiểu cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu từ đó rút 

ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu. 
- Biết rút ra các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định. 

- Biết cách lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

- Biết cách rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu. 
- Biết cách kiểm định các giả thiết được hình thành trên các tập dữ liệu thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for 

Windows. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.3 Nghiệp vụ sư phạm       

Bắt buộc 33     

54 Tâm lý học 

đại cương 

(Tâm lý học 
1) 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 
- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng hợp 

các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo nhóm. 
- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên 

tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của hiện 

tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 
- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với hoạt 

động sư phạm; 

- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm của 
nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

55 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học (Giáo 
dục học 1) 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển xã 

hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 
- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư 
phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  

2. CHuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 
- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 
- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm; 

56 Phương pháp 
dạy học Tin 

học 1 

1. Mục tiêu học phần 
- Người học có kiến thức đại cương về phương pháp dạy học bộ môn, chương trình môn Tin học 2018, các PPDH truyền thống và tích cực, 

KTDH tích cực, phương tiện, thiết bị dạy học, kiểm tra-đánh giá, xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học. 

- Vận dụng được các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, lý luận và phương pháp dạy học, kiểm tra-đánh giá, xây dựng kế hoạch dạy học 
chủ đề/bài học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tin học. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn các PP&KTDH, phương tiện, phương pháp, công cụ kiểm tra-đánh giá phù hợp với 
nội dung dạy học.  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, PP nghiên cứu của môn PPDH tin học. 

- Nêu được đặc điểm, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu của chương trình môn học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, 

nội dung giáo dục tin học 
- Nêu được khái niệm PPDH, những chức năng điều hành của quá trình dạy học, một số PPDH bộ môn 

- Phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cách thức thực hiện các PP&KTDH 
- Vận dụng được các PP&KTDH truyền thống và không truyền thống vào dạy học bộ môn Tin học 

- Lựa chọn được phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp với từng bài dạy cụ thể; 

- Nêu được khái niệm, vai trò, cách thức thực hiện kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học. 
- Vận dụng được các kiến thức về kiểm tra đánh giá vào dạy học bộ môn Tin học. 

- Nêu được quan niệm, vai trò, nguyên tắc xây dựng, cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học 

- Vận dụng được kiến thức về xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học để xây dựng và đánh giá kế hoạch dạy học chủ đề/bài học môn 

Tin học 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 Tâm lý học 

lứa tuổi và 

Tâm lý học sư 
phạm (Tâm lý 

học 2) 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong dạy 

học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 
- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách học 

sinh; 

- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên phổ thông; 

- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri thức 

đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

- Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy giáo; 
- Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư phạm 

phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 
- Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo đối 

với sự phát triển của học sinh 

- Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một thầy 
giáo tốt trong tương lai; 

- Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu của học phần TLH2; 
- Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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58 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 

trường THPT 
(Giáo dục học 

2) 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác chủ 

nhiệm lớp. 
- Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông  

- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ chức 

các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
- Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục học 

sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Phương pháp 

dạy học Tin 

học 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức về dạy học khái niệm, dạy học phần mềm. 

- Vận dụng được các kiến thức về dạy học khái niệm, dạy học phần mềm vào thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tin học. 
- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Thấy được ý nghĩa, vai trò của dạy học khái niệm, dạy học phần mềm trong dạy học bộ môn Tin học 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các kiến thức về dạy học khái niệm: yêu cầu dạy học khái niệm tin học, con đường hình thành khái niệm tin học. 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học các khái niệm Tin học ở trường phổ thông. 
- Trình bày được kiến thức về dạy học phần mềm: phân loại phần mềm, đặc điểm phần mềm, những hoạt động khi dạy học phần mềm. 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học một số phần mềm cụ thể. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Phương pháp 

dạy học Tin 
học 3 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức về dạy học lập trình 
- Vận dụng được các kiến thức về dạy học lập trình vào thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tin học. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Thấy được ý nghĩa, vai trò của dạy học lập trình trong dạy học bộ môn Tin học 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các kiến thức về dạy học lập trình. 
- Vận dụng được lý luận về PPDH lập trình để tổ chức dạy học Tin học ở trường phổ thông. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 
chuyên ngành 

và giáo dục 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Nắm vững phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ liệu hợp lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin. 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu các kiến thức cần thiết trong công việc nghiên cứu khoa học. 

- Có kĩ năng viết báo cáo khoa học 

- Có kĩ năng làm việc nhóm, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập 
- Biết phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT 

- Vận dụng thành thạo các kĩ thuật nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào đề tài thực tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

62 Phát triển 

chương trình 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được khái niệm, phát biểu được vai trò của việc phát triển chương trình giáo dục (CTGD); biết được các cấp độ của việc phát triển 
CTGD: CT quốc gia, CT địa phương, CT nhà trường. Nắm bắt được quy trình phát triển CTGD nói chung và CTGD môn tin học nói riêng. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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giáo dục môn 
Tin học 

- Hiểu và phân tích được mục tiêu giáo dục (yêu cầu cần đạt) của môn Tin ở từng cấp học, lớp học, chủ đề dạy học. Từ đó, biết được mối 
liên hệ giữa mục tiêu dạy học và nội dung, phương pháp dạy học. 

- Nắm chắc những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong các mạch kiến thức trọng điểm của chương trình môn Tin học ở bậc Phổ thông. Có khả 

năng thực hiện việc lập kế hoạch dạy học và thực hiện hoạt động dạy học môn tin học ở bậc Phổ thông. 
- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển chương trình môn Tin học ở trường THPT; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ 

động và sáng tạo. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Thực hiện được việc phát triển CTGD của cấp học thông qua một quy trình đã biết. Có kỹ năng phát triển CTGD môn Tin học phù hợp 

với thực tiễn địa phương, nhà trường 

- Phân tích được mục tiêu dạy học để lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp. 
- Có kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học vào thực tiễn dạy học môn Tin học. Từ đó tạo tiền đề thực hiện tốt 

chương trình quốc gia môn Tin học.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Thực hành sư 
phạm 1 (Công 

tác chủ nhiệm 

lớp) 

1. Mục tiêu học phần 
- Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, chức 

năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học      
- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực học 

tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. CHuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
- Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thực hành sư 

phạm 1 

(Giảng dạy) 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương pháp soạn và bố trí giáo án dạy học một tiết Tin học ở trường THPT 

- Nắm vũng các phương pháp tổ chức dạy học một tiết Tin học ở trường THPT 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được kỹ năng chuẩn bị bài soạn cho tiết dạy 
- Có kỹ năng tổ chức, thực hiện, điều hành giờ dạy ở trên lớp 

- Có các kỹ năng viết bảng; trình bày bảng khoa học hợp lí 

- Nắm được kỹ năng diễn đạt khi trình bày một vấn đề; dẫn dắt vấn đề 
- Vận dụng thành thạo các kĩ năng tổng hợp vào một bài dạy thực tế, giải quyết các tình huống thực tế trong giờ dạy 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Thực hành sư 

phạm 2 (Tổ 
chức các hoạt 

động giáo 

dục) 

1. Mục tiêu học phần 

- Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho 

học sinh  

- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực học 
tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thực hành sư 
phạm 2 

(Giảng dạy) 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương pháp soạn và bố trí giáo án dạy học một tiết Tin học ở trường THPT 

- Nắm vũng các phương pháp tổ chức dạy học một tiết Tin học ở trường THPT 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được kỹ năng chuẩn bị bài soạn cho tiết dạy 

- Có kỹ năng tổ chức, thực hiện, điều hành giờ dạy ở trên lớp 

- Có các kỹ năng viết bảng; trình bày bảng khoa học hợp lí 
- Nắm được kỹ năng diễn đạt khi trình bày một vấn đề; dẫn dắt vấn đề 

- Vận dụng thành thạo các kĩ năng tổng hợp vào một bài dạy thực tế, giải quyết các tình huống thực tế trong giờ dạy 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

65 Thực tập sư 
phạm 1 

Theo quy chế TTSP 3     

66 Thực tập sư 

phạm 2 

Theo quy chế TTSP 4     

  Tự chọn: chọn 2 môn 4     

67 Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm thường 
xuyên 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có nhận thức và trình bày được vai trò, ý nghĩa và tác động của CNTT đối với việc dạy - học trong thế kỉ 21; các kĩ năng trình 

bày bảng, nói và thuyết trình.  
- Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng về ứng dụng CNTT trong dạy học, trình bày bảng, kĩ năng nói và thuyết trình vào thiết kế, tổ chức 

các hoạt động dạy học bộ môn Tin học. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 
- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn các kĩ năng ứng dụng CNTT trong dạy học, vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện kĩ năng 

trình bày bảng, rèn luyện kĩ năng nói và thuyết trình đối với sinh viên sư phạm.  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được việc phân loại các ứng dụng CNTT trong dạy học. 

- Nêu và giải thích được các yêu cầu cơ bản của kĩ năng trình bày bảng 
- Nêu và giải thích được các yêu cầu cơ bản của kĩ năng nói và thuyết trình, trình bày được những điều cần tránh khi thuyết trình 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng sử dụng các phần mềm Tin học vào dạy học 

- Viết được chữ thẳng hàng, đều, rõ ràng, sạch đẹp, đúng chính tả (không có lỗi  
viết hoa, lỗi chính tả…), viết bảng đúng tư thế, sắp xếp và trình bày được cấu trúc một mục kiến thức của bài dạy theo đúng logic và thẩm 

mỹ. 

- Xác định được nội dung và xây dựng đề cương của bài thuyết trình; diễn đạt lưu loát, rõ ràng, tròn vành, rõ chữ; Kiểm soát được giọng 
nói: âm lượng, tốc độ nói (khoảng 250 từ/phút), có ngữ điệu phù hợp (trầm, bổng)… khi nói/thuyết trình; phát hiện và khắc phục được 

những khuyết tật trong khi nói và thuyết trình. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 
- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

68 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm, 
hướng nghiệp 

ở trường PT 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được khái niệm, vai trò của HĐGD Trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường PT; nắm được các hình thức tổ chức và quy trình xây dựng 

hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
- Hiểu và phân tích được mục tiêu giáo dục (yêu cầu cần đạt) của Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Từ đó, biết cách xây dựng và tổ 

chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế ở trường phổ thông.. 

- Thấy được vị trí, vai trò, ý nghĩa của HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và 

sáng tạo. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Thực hiện được việc xác định YCCĐ, xây dựng và thực hiện kế hoạch trải nghiệm hướng ngiệp cho HS phù hợp với thực tiễn địa phương, 

nhà trường, học sinh. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực tổ chức các hoạt động 
xã hội 

- Có kỹ năng vận dụng và liên hệ kiến thức, kĩ năng môn Tin học vào tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mang tính đặc thù 

của bộ môn. Từ đó tạo tiền đề thực hiện tốt chương trình quốc gia môn Tin học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Tâm lý học 
khách hàng 

1. Mục tiêu học phần 
- Có kiến thức về tâm lý khách hàng bao gồm: khái niệm, các yếu tố cấu thành, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học khách hàng 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về tâm lý học khách hàng để phân tích đặc điểm tâm lý và xử lý các tình huống phản ánh tâm lý của 

khách hàng  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Hình thành tình cảm, sự tích cực khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong lĩnh vực kinh doanh và xử lý các tình huống phản ánh tâm 
lý của khách hàng 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức cơ bản về tâm lý khách hàng 
- Phân tích được đặc điểm tâm lý và xử lý được các tình huống phản ánh tâm lý của khách hàng 

- Nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực khi tham gia tìm hiểu kiến thức môn học và thực hành xử lý các tình huống phản ánh tâm lý của khách 

hàng 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Kĩ năng tư vấn 

cá nhân về 

khám phá, lựa 
chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho 
học sinh trung 

học 

1. Mục tiêu học phần 

- Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 
- Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  
- Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 

- Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

71 Những vấn đề 
giáo dục cập 

nhật 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói riêng; 

hướng đổi mới  

- Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 
- Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường phổ 
thông nói riêng; hướng đổi mới 

- Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói riêng 

theo hướng căn bản và toàn diện 

- Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, giáo 

dục trong nhà trường phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Tham vấn học 

đường 

1. Mục tiêu học phần 

- Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 
nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

- Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  

- Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn 

học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 
- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 

- Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Giao tiếp sư 

phạm 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc sống và 

trong môi trường sư phạm; 
- Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm; 
- Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 

trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 

- Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

- Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 
- Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao tiếp của 
bản thân 

- Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

74 Phương pháp 
học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên 

1. Mục tiêu học phần 
- Có kién thức về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

- Có năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập, nghiên cứu. 

- Có trách nhiệm với bản thân trong quá trình học tập, nghiên cứu ở trường đại học 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những quan niệm, nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

- Vận dụng được những nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên để hình thành phong cách học tập mới 
cho bản thân 

- Tích cực học tập và tham gia nghiên cứu khoa học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

75 Tâm lý học 
giới tính 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 

- Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 

- Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 
- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 

- Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh văn 

hóa 
- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân tích được 

bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 

- Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác biệt về 

yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.  

- Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các hoc phần thay thế 7     

  Khóa luận tốt nghiệp       

  Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp       

76 Phương pháp 

dạy học Tin 
học ở trường 

phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các đặc điểm, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu của chương trình môn học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng 
lực, nội dung giáo dục tin học. Nắm được đặc trưng, ưu, nhược điểm của các PP&KTDH truyền thống và tích cực 

- Nắm vững quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu của chương trình môn học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, nội dung 

giáo dục tin học. Các đặc trưng, ưu, nhược điểm của các PP&KTDH truyền thống và tích cực 
- Nắm vững nhu cầu đổi mới và định hướng đổi mới phương pháp dạy học vận dụng vào dạy học bộ môn Tin học 

- Vận dụng các kiến thức về dạy học các thuật toán cơ sở và nâng cao trong tin học, tìm thuật giải cho bài tập lập trình tin học và phân tích 

chương trình vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng dạy học 

- Có kĩ năng phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học 
- Phân tích được các hoạt động phức hợp thành hoạt động thành phần 

- Vận dụng được các PP&KTDH truyền thống và không truyền thống vào dạy học bộ môn Tin học 

- Vận dụng được lý luận về PPDH Tin học để tổ chức dạy học ngôn ngữ lập trình môn tin ở trường phổ thông 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

77 Học phần cuối 

khóa 

  4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2.2. Ngành Công nghệ Thông tin (Áp dụng cho K43)       

I Khối kiến thức của đại cương 21     

1 Những nguyên 
lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 1 (Lý 
luận chính trị 

1) 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 
khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển 

con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ 

khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Những nguyên 
lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác 

– Lênin 2 (Lý 
luận chính trị 

2) 

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát 

triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng 

nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 
đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 
3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 

đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

4 Đường lối 

cách mạng của 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

(Lý luận chính 

trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 
chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 
lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 

vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Tiếng Anh 

A21 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 
có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực hợp tác trong 
khi làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Tiếng Anh 

A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy 

tắc); Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ; Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn; 
Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Tiền tệ ; Các phương tiện giao thông;- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt; Phim ảnh, 

nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập. Năng lực làm việc nhóm, Năng lực diễn 

thuyết, Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tin học 1. Kiến thức 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và 

trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 
biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và 

in bài thuyết trình; - Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử 

dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 
- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; Thống 

kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 
4. Năng lực:  

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ nhiệm, 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 
- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, Năng lực 

vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học) 
- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục, 

Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và truyền 
thông) 

8 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe 

cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 
trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

10 Giáo dục thể 
chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

11 Pháp luật đại 
cương 

1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 

luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 
vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



125 

 
3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 

phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái quy 
định của pháp luật 

II Khối kiến thức chuyên ngành 107     

II.1 Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành 16     

12 Đại số tuyến 
tính1 

1. Kiến thức: 
+ Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản đầu tiên về không gian vecto,ma trận,định thức và hệ phương trình tuyến tính. 

2. Kĩ năng: 

+ Kiểm tra không gian vecto, không gian con, không gian thương. 
+ Tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto, lập công thức đổi cơ sở và tọa độ. 

+ Cách tính đinh thức và các ứng dụng của nó. 

+ Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính. 
3. Thái độ 

+ Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản. 

+ Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế. 
+ Có ý thức vận dụng các kết quả tìm được để giải các bài toán sơ cấp. 

4. Năng lực: 

+ Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp. 
+ Năng lực đặc thù: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học;  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Giải tích 1 1. Kiến thức:  

- Nắm được các kiến thức về trường số thực, giới hạn dãy số thực, khái niệm vô cùng bé (VCB), vô cùng lớn (VCL) và so sánh các đại 
lượng đó. 

- Nắm được các kiến thức về hàm số, các phép toán, các lớp hàm số cơ bản; giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số thực. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số cùng các ứng dụng tương ứng.  
- Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân: tích phân bất định, tích phân xác định cùng các ứng dụng của chúng. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về chuỗi số 

2. Kĩ năng:  
- Biết cách tìm giới hạn dãy số, xét sự hội tụ của dãy số 

- Biết so sánh các VCB, VCL. 

- Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số một biến số. 
- Biết tính đạo hàm, vi phân cấp một, cấp cao, xét cực trị và khảo sát hàm số một biến số.   

- Biết khai triển hàm thành đa thức Taylor. 

- Biết tính tích phân không xác định, tích phân xác định và ứng dụng tính diện tích miền phẳng, độ dài cung. 
- Biết tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi số. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện 

môn học như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, … 

- Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

- Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.  
4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp 

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, 
tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống; 

- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Tập hợp Logic 1. Kiến thức: 
- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ giữa các tập hợp;  

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ;  

- Giải thành thạo các bài toán về qui tắc cộng, qui tắc nhân. 
- Biến đổi thành thạo các công thức; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại; 
- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học;  

- Biết vận dụng logic mệnh đề , vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế; 

- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để chấp nhận hoặc bác bỏ một luận đề trong tin học; 
- Biết vận dụng các kiến thức về suy luận để thiết lập các lập luận cho một luận đề; 

- Biết sử dụng thành thạo các phép chứng minh thường dùng; 

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm trong một lập luận. 
2. Kĩ năng:  

- Đọc đúng và sử dụng đúng các kí hiệu toán học; 

- Lập luận logic; 
- Vận dụng kiến thức để học các môn tin học và giải quyết các bài toán trong thực tế cuộc sống. 

3. Thái độ:  

- Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất tập hợp, ánh xạ, quan hệ; 

- Ý thức rèn luyện và sử dụng đúng các loại suy luận và các phương pháp chứng  minh; 

- Ý thức vận dụng toán học trong tin học và trong thực tiễn cuộc sống; 
- Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, cách tư duy và lập luận chặt chẽ, sáng tạo;  

- Hứng thú, say mê trong toán học. 

4. Năng lực: Phát triển các năng lực sau:   
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ toán học để xây dựng các thuật toán hoặc viết chương trình cho máy tính điện tử bằng ngôn ngữ lập trình 

nhằm giải quyết các bài toán về tin học; 

- Sử dụng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa để học các môn học về Tin học 
- Lập luận chặt chẽ, hợp logic trong các bài toán về tin học  

- Vận dụng toán học trong tin học và trong cuộc sống. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Giải tích 2 1. Kiến thức:  

+ Nắm được các kiến thức về chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa. 

+ Nắm được các kiến thức về tính liên tục và phép tính vi phân hàm nhiều biến. 

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm nhiều biến.  

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân cấp một. 
2. Kĩ năng:  

+ Biết cách tính tổng và xét sự hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa 

+ Biết khai triển một hàm thành chuỗi lũy thừa. 
+ Biết tìm giới hạn, xét tính liên tục của hàm số nhiều biến số. 

+ Biết tính đạo hàm riêng cấp một, cấp cao, tính vi phân cấp một cấp cao của hàm nhiều biến.   

+ Biết khảo sát cực trị hàm nhiều biến. 
+ Biết tính tích phân bội hai, bội ba . 

+ Biết giải một số dạng phương trình vi phân cấp một: tách biến, tuyến tính. 
3. Thái độ 

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện 

môn học như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, … 
+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp 

- Năng lực đặc thù: Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, 

tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và vào cuộc sống;  
- NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Xác suất và 

Thống kê 

Mục tiêu môn học 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại 

lượng ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê. 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết 

được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 
4. Năng lực: 

- Biết vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất, thống kê. 

- Biết cách thu thập và xử lí số liệu. 
- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 

- Sử dụng một số phần mềm thống kê để giải quyết được một số bài toán trong thống kê. 
- Có năng lực làm việc theo nhóm. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Vật lý đại 

cương A2 

1. Kiến thức: nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên. 

2. Kĩ năng: vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học liên ngành. 
3. Thái độ: nghiêm túc, chăm chỉ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giải tích số 1. Kiến thức:  
 + Trang bị cho người học kiến thức về sai số và một số phương pháp xấp xỉ hàm số, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân,  

 + Cung cấp kiến thức về thuật toán giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt, phương trình vi phân  

2. Kĩ năng:  
+ Tính toán 

+ Xây dựng thuật toán xấp xỉ hàm  

+ Xây dựng thuật toán giải gần đúng phương trình  
+ Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng và nghiệm chính xác. 

3. Thái độ 

+ Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện 

môn học như làm bài tập cá nhân, làm bài tập lớn theo nhóm, … 

+ Nhận thức đầy đủ về sự liên hệ chặt chẽ giữa các mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng, tình huống trong thực tế.  

+ Có ý thức vận dụng những định hướng, những chiến lược cũng như các công cụ của toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.  
4. Năng lực(NL): (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: NL giáo dục; NL dạy học; NL phát triển nghề nghiệp 

- Năng lực đặc thù: 
+ Hiểu biết về toán học: NL sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL làm việc trên các cấu trúc toán 

học trừu tượng; NL phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học 

khác và vào cuộc sống 
+ NL tự đánh giá, NL hợp tác; NL nghiên cứu khoa học; NL hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin. 

+ NL kết hợp giải tích số và sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải số các bài toán thực tế. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 77     

19 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Tin học 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy 

tính, lịch sử và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử 

dụng và tìm kiếm trên internet. 
- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản 

chuyên ngành công nghệ thông tin. 

2. Kĩ năng 
- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản. 

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn 

bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo 

yêu cầu môn học 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn). 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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20 Nhập môn lập 

trình 
1. Kiến thức 
Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Các kiến thức cơ bản về lập trình trên máy tính. 

- Khái niệm thuật toán. 
- Các cách biểu diễn thuật toán. 

- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal. 

- Các kiểu dữ liệu đơn giản. 
- Các câu lệnh và các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình Pascal. 

- Chương trình con (modun hóa chương trình). 

- Các kiểu dữ liệu nâng cao như kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu tệp tin và kiểu con trỏ. 
2. Kĩ năng 

- Biết xây dựng một chương trình trên máy tính theo cấu trúc chung 

- Hiểu được khái niệm thuật toán. 

- Biết biểu diễn 1 thuật toán bằng các cách khác nhau (biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, bằng sơ đồ khối, bằng ngôn ngữ lập trình). 

- Nắm được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal . 
- Xác định được một biến thuộc kiểu dữ liệu cơ bản nào trong bài toán cụ thể. 

- Biết sử dụng các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán cụ thể. 

- Biết xây dựng và lựa chọn chương trình con phù hợp với yêu cầu của bài toán. 
- Biết định nghĩa các kiểu dữ liệu nâng cao. 

- Hiểu và sử dụng đúng các kiểu dữ liệu nâng cao trong các bài toán cụ thể. 

- Hiểu được các phép toán trên các kiểu dữ liệu nâng cao. 
- Vận dụng kỹ năng lập trình vào các môn học khác và xây dựng các bài toán quản lý trong thực tế. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực phát triển chương trình môn học; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện 
và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hoá; Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học). 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Kiến trúc máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, lịch sử và phân loại máy tính. 
- Nắm được các hệ đếm và cách biểu diễn số nguyên, số thực, ký tự trong máy tính. 

- Hiểu được cấu tạo, chức năng, phân loại và các vấn đề liên quan đến các thành phần của máy tính: CPU, bộ nhớ, mô đun vào – ra, bus. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính tiên tiến và phân loại chúng. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại máy tính trong thực tế. 
- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ đếm và nhận biết được giá trị hiển thị trên máy tính. 

- Biết cách kiểm tra các thông số kỹ thuật, phân loại máy tính theo cấu hình các thành phần, sử dụng một số lệnh máy đơn giản. 

- Biết các đặc điểm của những máy tính tiên tiến. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); - Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Nhập môn 

mạng máy 
tính 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 
- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia 

vào mạng máy tính. 

- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP. 
- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ 

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Đánh giá được thực trạng về An toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn 
thông tin và các bài toàn về An toàn thông tin 

2. Kĩ năng 

- Phân loại được mạng máy tính; Hiểu được lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia vào mạng máy tính. 
- Sử dụng được một số lệnh cơ bản của Mạng như Ping, traceroute; Cấu hình router sử dụng một số giao thức định tuyến RIP, OSPF,…; Sử 

dụng được một số lệnh cơ bản của FTP; Sử dụng giao diện text để gửi và nhận thư; Sử dụng được phần mềm Wireshark để bắt và phân tích 

các gói tin ở các tầng khác nhau: HTTP, TCP, IP…; Biết cách đánh địa chỉ IP. 
- Biết cách sử dụng một số công cụ đảm bảo An toàn thông tin. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

23 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức lôgíc, Đồ thị và Ngôn ngữ hình thức cho sinh viên CNTT trước 

khi học các môn cơ sở của ngành CNTT. 
2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết 

kế thuật toán cho các bài toán thực tế. 

3. Thái độ: - Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 
chuyên môn công nghệ thông tin) 

4 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Tối ưu hóa 1. Kiến thức 

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế. 

- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Phương pháp đơn hình. 
- Bài toán vận tải. 

- Bài toán đối ngẫu, các định lý đối ngẫu, phương pháp đơn hình đối ngẫu. 

- Bài toán tối ưu rời rạc. 
- Bài toán cái túi. 

- Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bằng thuật toán Gomory. 

- Phương pháp nhánh cận. 
2. Kĩ năng 

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính; 
- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau. 
- Hiểu được bài toán đối ngẫu; 

- Hiểu được các định lý đối ngẫu; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đối ngẫu. 
- Hiểu được bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên; 

- Biết giải các bài toán tối ưu rời rạc, bài toán cái túi, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên; 

- Biết sử dụng phương pháp nhánh cận để giải các bài toán cụ thể. 
3. Thái độ:  

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giảng dạy (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông). 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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25 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

1. Kiến thức:  
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, cácthuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp 

phân tích đánh giá và thiết kết cấu trúc dữ liệu và thuậ t toán.  

2. Kĩ năng:  
- Sinh viên thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu vàthuật toán cơ bản. 

- Có khả năng lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể. 

3. Thái độ: 
- Nghiêm túc, chuyên cần. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực hoạt 

động xã hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu 

1. Kiến thức 

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu;  

- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ;  
- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu;  

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn. 

2. Kĩ năng 
- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng. 

- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ; 

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 
- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 Nguyên lý hệ 

điều hành 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành, nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính. 

- Biết các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành. 
- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin. 

- Biết cách quản lý tiến trình, quản lý vùng nhớ chính, quản lý các thiết bị ngoại vi và tệp. 

2. Kĩ năng 
- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính 

- Biết phân biệt các hệ điều hành 

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ. 
- Biết cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Lập trình 
hướng đối 

tượng 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức:Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 
liệu trên các tập tin. 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++.. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, TC 3.0,... 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++. 

- Cài đặt môi trường phát triển C++. 
- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++. 

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 
thực tế. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy 
ở phổ thông. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. Năng lực nghiên cứu khoa học 

29 Phân tích và 

thiết kế các hệ 
thống thông 

tin 

1. Kiến thức:  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hai hướng là cấu trúc và hướng đối tượng. 
- Nắm được khái niệm về hệ thống thông tin và quy trình phát triển của một hệ thống thông tin. 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau: 

- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế. Biết vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng 
cấu trúc và hướng đối tượng. 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML 2.0 vào trong quá trình thiết kế. 

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational rose 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; Năng lực giao 

tiếp trong các mối quan hệ xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực hợp 
tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức 

chuyên môn công nghệ thông tin) 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Công nghệ 
phần mềm 

1. Kiến thức 
- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm 

- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp 

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm 
- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm 

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm 

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 
2. Kĩ năng 

- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm 

- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm 

- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm 

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp 

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 
- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực 

phát triển nghề nghiệp.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 

1. Kiến thức 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử 
lý tri thức. 

2. Kĩ năng 
- Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Lập trình trên 
nền Web 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ (HTML, 
MYSQL, PHP) cho sinh viên CNTT trước khi học và nghiên cứu kiến thức nâng cao cũng như các ngôn ngữ phát triển web khác nhau. 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển web: Notpate++, Dreamweaver, ... 

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ: HTML, MYSQL, PHP. 

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm. 
- Biết cách xuất bản và phát hành một website. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 
web thực tế. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

33 Thực hành hệ 

điều hành 

mạng 

1. Kiến thức 

- Biết cài đặt RedHat Linux. 

- Hiểu cách cấu hình OpenSSH, DHCP, DNS, OpenLDAP, FPT, Samba, Squid, Apache, Email. 
- Biết cài đặt Windows Server 2003. 

- Quản trị tài khoản người dùng và nhóm. 

- Hiểu các chính sách hệ thống và nhóm: Quản lý đĩa, tệp tin, thư mục dùng chung và dịch vụ mạng. 
- Biết thiết kế và cài đặt mạng LAN cớ nhỏ. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng: Cài đặt RedHat Linux. 
- Cấu hình OpenSSH, DHCP, DNS, OpenLDAP, FPT, Samba, Squid, Apache, Email.  

- Áp dụng: Cài đặt Windows Server 2003;  

- Quản trị tài khoản người dùng; Quản lý đĩa, tệp tin, thư mục dùng chung và dịch vụ mạng. 
- Áp dụng thiết kế và cài đặt mạng LAN cho các cơ quan, doanh nghiệp. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực 

nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

34 Một số vấn đề 

xã hội của 

CNTT 

1. Kiến thức 

- Hiểu được vai trò, lợi ích của công nghệ thông tin đối với các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. 

- Biết được lịch sử của ngành máy tính. 

- Biết được vấn đề sở hữu trí tuệ, bản quyền, thực thi luật bản quyền, vấn đề độc quyền và chống độc quyền 

- Hiểu biết về tội phạm tin học, vi trút máy tính và các hình thức tấn công của chúng 

- Hiểu biết về thương mại điện tử, chính phủ điện tử, quy trình thực hiện các giao dịch thương mại điện tử. 
2. Kĩ năng 

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính 

- Biết sử dụng một số biện pháp phòng, chống tội phạm tin học và vi rút máy tính  
- Biết thực hiện một số giao dịch về thương mại điện tử, chính phủ điện tử 

3. Thái độ: Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực 
phát triển nghề nghiệp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

35 An toàn dữ 

liệu 

1. Kiến thức 

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn dữ liệu nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin. 
2. Kĩ năng 

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 
lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ.. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Ngôn ngữ 

SQL 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm cơ bản và các mô hình dữ liệu cổ điển. 

- Giới thiệu về SQL Server và MySQL. 
- Giới thiệu ngôn ngữ SQL. 

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 

- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 
- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Bảo mật trong SQL 
2. Kĩ năng 

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế. 

- Biết cài đặt SQL Server và MySQL. 
- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và bảng mới. 

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL. 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu. 
- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực 

nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

37 Cơ sở dữ liệu 

phân tán 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán. 
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. 

2. Kĩ năng 
- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung. 

- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán. 

- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán. 
- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán. 

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực hoạt 

động xã hội (năng lực tổ chức các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Đồ họa máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Kiến thức tổng quan về đồ hoạ trên máy tính: các khái niệm, các kỹ thuật đồ họa, ứng dụng của đồ họa máy tính… 

- Các thuật toán đồ họa cơ bản: các thuật toán vẽ đường thẳng, vẽ đường tròn và các thuật toán tô màu; 
- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 2 chiều; 

- Các phép biến đổi và hiển thị đồ họa 3 chiều. 

2. Kĩ năng 
- Biết các ứng dụng và chế độ hoạt động đồ họa trên màn hình máy tính; 

- Biết vận dụng cài đặt các thuật toán đó bằng ngôn ngữ lập trình;  

- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa và hiển thị trên màn hình; 
- Biết xây dựng ma trận biến đổi các đối tượng đồ họa 3 chiều và hiển thị trên màn hình 2 chiều. 

3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
4. Năng lực: 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Xử lý ảnh 1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý ảnh số và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực. 

2. Kĩ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Hiểu được tổng quan về xử lý ảnh, các phép biến đổi ảnh, các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh. 
- Biết và vận dụng được các ứng dụng của xử lý ảnh. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực ngoại ngữ. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Ngôn ngữ mô 

hình hóa 

1. Kiến thức 

- Giới thiệu chung về ngôn ngữ mô hình hóa và các loại biểu đồ của. 

- Sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ biểu đồ. 
- Trình bày về các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa: 

- Biểu đồ ca sử dụng (Use Case). 

- Biểu đồ lớp (Class Diagram). 
- Biểu đồ tương tác (Interactive Diagram). 

- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram). 

- Biểu đồ trạng thái (State Diagram). 
- Biểu đồ cài đặt. 

2. Kĩ năng 

- Nắm được bản chất của phương pháp hướng đối tượng và lịch sử phát triển của của ngôn ngữ mô hình hóa. 
- Biết phân biệt các loại biểu đồ của ngôn ngữ mô hình hóa. 

- Hiểu bản chất của các loại biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa. 

- Biết xây dựng các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa cho bài toán thực tế. 
- Biết sử dụng phần mềm Rational Rose để vẽ các biểu đồ trong ngôn ngữ mô hình hóa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

    3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực: Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản 

biện sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ.  

      

41 Cơ sở lý 
thuyết truyền 

tin 

1. Kiến thức 
- Một số khái niệm cơ bản: hệ thống truyền tin, rời rạc hóa thông tin, độ đo thông tin, kênh tin, nhận tin, điều chế.; 

- Kiến thức về thông tin: lượng tin riêng, lượng tin, lượng tin tương hỗ, Entropi, thông lương của kênh. 

- Kiến thức về mã hóa nguồn: mã Huffman, mã Shannon – Fano, mã dịch vòng; 
- Kiến thức về mã hóa chống nhiễu. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu về một hệ thống truyền tin tổng quát trên quan điểm tin tức; 
- Biết được các độ đo thông tin; 

- Biết các phương pháp biểu biễn mã. 
- Biết vận dụng giải các bài toán về xác định lượng tin. 

- Biết vận dụng để mã hóa và giải mã một số loại mã cơ bản. 

3. Thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực nghiên cứu khoa học 
- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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42 Quản trị mạng 1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Biết được kiến thức cơ bản về router; Định tuyến tĩnh, động; Các giao thức định tuyến Distance vector; VLAN và Frame relay.  

- Quản trị mạng, quản trị hệ thống 
2. Kĩ năng 

- Phân biệt định tuyến tĩnh và động. 

- Biết được các giao thức định tuyến Distance vector. 
- Hiểu về VLAN và Frame relay. 

- Thực hành quản trị mạng thực hiện trên môi trường giả lập các thiết bị của Cisco System. 

- Thực hành quản trị hệ thống thực hiện trên hệ điều hành Windows Server 2003. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

 - Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Phương pháp 
nghiên cứu 

khoa học 

chuyên ngành 

1.Kiến thức 
- Nắm được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có phương pháp tiếp cận, phân tích và xử lý dữ 

liệu hợp lý trên cơ sở các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ thông tin. 

2. Kĩ năng 
- Viết báo cáo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập. 

3.Thái độ 

- Tạo cho học viên tác phong làm việc nhóm, có khả năng phân tích, bố trí thời gian phù hợp với các dự án CNTT. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và 

nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội): Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng 

lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Hệ điều hành 

UNIX 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản, chức năng, nhiệm vụ củahệ điều hành nói chung và Unix nói riêng, bước đầu làm quen và làm 

chủ được hệ điều hành Unix, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Unix 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 
- Có nền tảng cơ bản để sẵn sàng cho các dự án phát triển ứng dụng trên Unix. 

- Có khả năng quản trị hệ điều hành Unix. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuyên cần. 
4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Lập trình 

.NET 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được framework .Net 

- Hiểu được lập trình sự kiện 
- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 
- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :Visual Studio, SQL Server,... 

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form. 
- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Nhập môn 
khai phá dữ 

liệu 

1. Kiến thức:  
Sau khi học xong học phần này sinh viên cần nắm được những nội dung chủ yếu như sau: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức; Biết cách phân tích được những thách thức và xu hướng giải quyết 

trong việc phát hiện tri thức;  
- Nắm được kiến thức về cơ sở, cấu trúc của mô hình; Mô hình phân bố xác suất và hàm mật độ, mô hình dữ liệu cấu trúc hóa; Cách giảm 

kích thước không gian nghiên cứu; Cấu trúc mẫu; 

- Nắm được quá trình xử lý dữ liệu như: lý do phải xử lý dữ liệu, cách làm sạch dữ liệu, cách tích hợp và truyền dữ liệu, cách nén dữ liệu, 
rời rạc hóa dữ liệu và cấu trúc phân cấp; Đánh giá quá trình khai phá tổ chức tri thức. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nắm được kiến thức về sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Cách tổ chức dữ liệu bằng xác định trên cây quy nạp; Lớp Bayesian; 
Cách tách lớp bằng suy diễn phản hồi. 

- Nắm được các khái niệm cơ bản và thuật toán Apriori, cách sinh ra các luật kết hợp từ tập “thường xuyên cung nhau”; Nắm được khái 

niệm phân tích nhóm, các kiểu dữ liệu trong phân tích nhóm và phương pháp Clustering. 
- Hiểu về khai phá dữ liệu WEB; Biết cách tìm kiếm thông tin trên web; Phân cụm web; Phân lớp web và trích chọn thông tin trên web. 

2. Kĩ năng:  

- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu và công nghệ KDD; Phân tích được nhứng thách thức và xu hướng giải quyết trong KDD; 
Biết một số bài toán điển hình cùa DM và ứng dụng của nó. 

- Biết các khái niệm về mô hình và mẫu; Hiểu cấu trúc của mô hình và dự đoán; Phân loại và đánh giá các loại mô hình; Hiểu về cấu trúc 

mẫu. 
- Biết cách xử lý dữ liệu trong thực tế; Hiểu cách đánh giá quá trình khai phá tổ chức tri thức. 

- Hiểu sự tương ứng giữa phân nhóm và đoán nhận; Biết cách tổ chức dữ liệu cụ thể bằng xác định trên cây quy nạp; Hiểu lớp Bayesian và 

tách lớp bằng suy diễn phản hồi. 

- Biết các khái niệm cơ bản về luật kết hợp và phân tích nhóm; Vận dụng thuật toán Apriori sinh ra các luật kết hợp, vận dụng thuật toán 

Clustering để phân tích nhóm. 
- Biết các khái niệm về khai phá dữ liệu text và dữ liệu web; Phân tích các mô hình biểu diễn text và cơ sở của khai phá dữ liệu text; vận 

dụng tìm kiếm thông tin trên web, phân cụm web, phân lớp web và trích chọn thông tin trên web. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận 

dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

47 Hệ chuyên gia 1. Kiến thức 
- Giới thiệu về hệ chuyên gia. 

- Kiến trúc tổng quát của hệ chuyên gia. 

- Biểu diễn tri thức và các luật trong hệ chuyên gia. 

- Suy luận logic, suy luận tiến/lùi. 

- Giới thiệu về hệ MYCIN, các thành phần và phạm vi của hệ MYCIN. 

- Điều kiện không chắc chắn. 
- Xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và logic mờ. 

2. Kĩ năng 

- Biết cách tổ chức hoạt động của hệ chuyên gia. 
- Phân tích được đặc trưng, ưu điểm của hệ chuyên gia. 

- Biết hệ chuyên gia được ứng dụng vào lĩnh vực nào. 

- Hiểu và phân tích được một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia. 
- Vận dụng biểu diễn tri thức trong hệ chuyên gia. 

- Hiểu các kỹ thuật suy luận và vận dụng nó. 
- Hiểu các thành phần của hệ MYCIN. 

- Phân tích phạm vi sử dụng của hệ MYCIN. 

- Vận dụng xử lý tri thức không chắc chắn dùng xác suất và dùng logic mờ. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; 

Năng lực tìm hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

48 Thực tập 

chuyên ngành 
1 

1. Kiến thức 

- Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và làm quen với môi trường làm 
việc thực tế, ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể tại một doanh nghiệp chuyên môn để khi ra trường có được một nền 

tảng kinh nghiệm nhất định. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở thuộc chuyên môn. 

2. Kĩ năng 
Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp như: 

- Kỹ năng nghiên cứu và thiết kế hệ thống: như phân tích, sưu tập, thống kê số liệu, hình ảnh đồng thời thiết kế và xây dựng các hệ thống 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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ứng dụng thực tế. 
- Làm việc độc lập, chịu áp lực và làm việc theo nhóm. 

- Ứng dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế và cụ thể. 

3. Thái độ 
- Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đơn vị thực tập. 

- Sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ do cơ sở thực tập chỉ định. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị, đạo đức (Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh 
nghĩa vụ công dân, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân); Năng lực giao tiếp (Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao); Năng lực hoạt động xã hội (Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động xã hội). Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

49 Thực tập 

chuyên ngành 

2 

1. Kiến thức 

- Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và làm quen với môi trường làm 

việc thực tế, ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể tại một doanh nghiệp chuyên môn để khi ra trường có được một nền 
tảng kinh nghiệm nhất định. Đồng thời giúp cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở thuộc chuyên môn để từ đó có 

được hướng lựa chọn nơi làm việc phù hợp sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, thực tập chuyên ngành cũng giúp sinh viên với mục đích khảo sát 

và lấy số liệu, dữ liệu từ thực tiễn nhằm bổ trợ cho phần nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp. 
2. Kĩ năng 

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp như: 

- Kỹ năng nghiên cứu và thiết kế hệ thống: như phân tích, sưu tập, thống kê số liệu, hình ảnh đồng thời thiết kế và xây dựng các hệ thống 
ứng dụng thực tế. 

- Làm việc độc lập, chụi áp lực và làm việc theo nhóm. 

- Ứng dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế và cụ thể. 
3. Thái độ 

- Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đơn vị thực tập. 

- Sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ do cơ sở thực tập chỉ định. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị, đạo đức (Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh 

nghĩa vụ công dân, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân); Năng lực giao tiếp (Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao); Năng lực hoạt động xã hội (Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt 
động xã hội). Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

III Khối kiến thức chuyên ngành hẹp  14     

  Chuyên ngành Công nghệ phần mềm       

  Các môn bắt buộc 4     

50 Thực hành 
chuyên ngành 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên có điều kiện củng cố lại những môn học như: Ngôn ngữ lập trình, CTDL & GT, Phân tích thiết kế HTTT, Công nghệ phần 

mềm. Sinh viên có thể tìm hiểu và làm quen với quy trình phát triển phần mềm. 

2. Kĩ năng 
- Phân tích, thiết kế và xây dựng được các hệ thống thông tin. 

3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực nghiên cứu khoa học 
- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Các vấn đề 

hiện đại của 

- Môn học tập trung vào việc trang bị những kiến thức tổng quan về các vấn đề hiện đại sử dụng trong công nghệ phần mềm, giúp sinh viên 

hiểu các phương pháp và công cụ để ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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công nghệ 
phần mềm 

- Môn học được tiến hành dưới dạng xêmina. Lớp học sẽ được chia thành các nhóm từ 2 đến 3 sinh viên. Tùy theo tính thời sự và mặt bằng 
kiến thức của sinh viên, giảng viên chọn và giới thiệu tổng quan trước về chủ đề xêmina. Các chủ đề của xêmina phụ thuộc vào các hướng 

nghiên cứu hiện đại của Công nghệ Thông tin liên quan đến chuyên ngành Công nghệ phần mềm như: Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần 

mềm dựa theo thành phần, Các vấn đề về sử dụng lại và tái kỹ nghệ, Mô hình hóa phần mềm, Các phương pháp hình thức trong phát triển 
phần mềm, Hệ thời gian thực và hệ thống nhúng… 

- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học trong chương trình đào tạo đại học như là: Ngôn ngữ lập trình C, Công nghệ phần mềm, 

Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 10     

52 Ngôn ngữ 

Java 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức:Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 

liệu trên các tập tin. 
2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, NetBin, Eclipse, 
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java. 

- Cài đặt môi trường phát triển Java. 

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java. 
- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 

3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

thực tế. 
4. Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Truyền thông 

đa phương 

tiện 

1. Kiến thức:  

- Thu được những hiểu biết cơ bản về truyền thông đa phương tiện như các chuẩn nén ảnh, nén video và các giao thức truyền thông đa 

phương tiện.  
- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu của lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. 

2. Kĩ năng:  

- Biết được các độ đo thông tin, các ứng dụng của truyền thông đa phương tiện 
- Biết sử dụng kỹ thuật phù hợp để mã hóa đối tượng cụ thể.làm tốt vai trò thành viên/lãnh đạo nhóm triển khai ứng dụng khai phá dữ liệu. 

- Biết cách sử dụng giao thức phù hợp cho bài toán cụ thể. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức trong sử dụng thông tin đa phương tiện để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông. 

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm và tư liệu đa phương tiện để cung cấp các dịch vụ truyền thông 
đa phương tiện. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận 
dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

54 Nhập môn 

chương trình 

dịch 

1. Kiến thức 

- Giới thiệu về chương trình dịch, các giai đoạn và các thành phần chính của một chương trình dịch, một số công cụ phát triển chương trình 

dịch. 

- Vai trò, khái niệm, các thuật toán phân tích từ vựng;  

- Vai trò, các phương pháp phân tích cú pháp cơ bản, các phương pháp phân tích cú pháp hiệu quả;  
- Vai trò và cách xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa. 

- Vai trò của sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích; 

- Mã ba địa chỉ và cú pháp điều khiển sinh mã ba địa chỉ trong sinh mã trung gian;  
- Mã máy đích và sinh mã đích đơn giản. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu các giai đoạn của chương trình dịch. 
- Xác định được các thành phần của một chương trình dịch. 

- Biết lựa chọn công cụ phù hợp để phát triển chương trình dịch. 

- Vận dụng các thuật toán để phân tích từ vựng. 
- Vận dụng phương pháp phân tích Top-down và Bottom-up để phân tích cú pháp cơ bản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



139 

 
- Vận dụng phương pháp phân tích LL, LR để phân tích cú pháp hiệu quả;  
- Xây dựng bộ phân tích ngữ nghĩa. 

- Vận dụng sinh mã trung gian, tối ưu mã và sinh mã đích cho bài toán thực tế. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu 
và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

55 Quản trị dự án 

phần mềm 

1. Kiến thức: Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của quản trị dự án. Đứng trên vai trò của người quản trị dự án, biết cách đánh 

giá và lựa chọn dự án mang lại lợi ích cao. Biết cách tổ chức cơ cấu bộ máy, nắm được các yêu cầu về tố chất của giám đốc dự án, nguyên 
tắc lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án. Biết cách lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ và xem xét để phân bổ nguồn nhân lực hợp 

lý để thực hiện dự án. Nắm được việc kết thúc thành công của một dự án. 

2. Kĩ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác thiết lập, quản lý và thẩm định các dự án. Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ 
năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề quản trị dự án. Có kỹ năng đề xuất, phân tích và thuyết trình 

trước công chúng 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực 

vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 

dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận 
dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Thực hành dự 

án phát triển 
phần mềm 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức lôgíc, Đồ thị và Ngôn ngữ hình thức cho sinh viên CNTT trước 

khi học các môn cơ sở của ngành CNTT. 
2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết 

kế thuật toán cho các bài toán thực tế. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng  

trên lớp, thảo luận. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực hoạt động xã hội (Năng lực tham gia các hoạt động xã hội; Năng lực 

vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội); Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi 
dưỡng; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực hiểu và vận 

dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 Phát triển 

phần mềm 
trên thiết bị di 

động 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm căn bản về lập trình trên thiết bị di động. 
- Nền tảng phát triển công nghệ di động. 

- Các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động. 

- Tổng quan về J2ME. 
- Môi trường phát triển cho J2ME, MIDP. 

- Lập trình giao diện người dùng với MIDP. 
- Lập trình lưu trữ dữ liệu với MIDP. 

- Lập tình mạng với MIDP. 

2. Kĩ năng 
- Biết các công cụ sử dụng để lập trình trên thiết bị di động. 

- Biết chọn lựa các công cụ phù hợp nhất để lập trình trên thiết bị di động. 

- Biết cài đặt và thiết lập môi trường phát triển cho J2ME, MIDP. 
- Biết sử dụng MIDP để lập trình giao diện ngời dùng, lưu trữ dữ liệu và lập trình mạng. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu 

và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Lập trình hợp 
ngữ 

Mục tiêu môn học 
1. Kiến thức 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Hiểu về bộ xử lý Intel – 8086 và địa chỉ ngoại vi. 
- Hiểu các ngắt DOS và BIOS. 

- Biết cấu trúc chương trình hợp ngữ và các bước tạo chương trình hợp ngữ; Các lệnh đơn giản trong lập trình hợp ngữ; Các cấu trúc cơ 

bản; Ngăn xếp và thủ tục; Xử lý chuỗi và số. 
2. Kĩ năng 

- Phân biệt cách xử lý phần cứng Intel – 8086, thanh ghi và cờ, bộ nhớ của Intel – 8086. 

- Vận dụng một số ngắt DOS và BIOS. 
- Áp dụng xây dựng chương trình hợp ngữ với các lệnh đơn giản, các cấu trúc cơ bản, ngăn xếp và thủ tục, xử lý chuối và số; Áp dụng xây 

dựng các chương trình điều khiển thiết bị. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4. Năng lực: Năng lực tự đánh giá; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu 

và vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Chuyên ngành Khoa học máy tính       

  Các môn bắt buộc 4     

59 Thực hành 
chuyên ngành 

1.Kiến thức:  
- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể. 

2.Kỹ năng: Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến khoa học máy tính. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc 

nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học 
tập. 

3.Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Kiểm tra thường xuyên (a1-cho 
theo thang điểm 10): Tham gia đầy 

đủ các buổi học; Chuẩn bị bài 

nghiêm túc; Tích cực thảo luận: 
Trọng số 1/10. 

Đánh giá sản phẩm: Trọng số 9/10 

60 Các vấn đề 

hiện đại của 

khoa học máy 
tính 

- Kiến thức: Giúp sinh viên tiếp cận với một số chủ đề thời sự của KHMT và biết phương pháp học kiến thức mới nhờ nhóm và tự học . 

- Kỹ năng: Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc, hiểu và trình bày kiến thức mới trong môi trường nhóm theo các mức khác nhau để thảo 

luận và cùng nắm bắt một lĩnh vực mới. 
- Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 10     

61 Xử lý tiếng 

nói 

1. Kiến thức:  

- Kiến thức chung về tín hiệu tiếng nói và xử lý tín hiệu tiếng nói: bản chất của tín hiệu tiếng nói, cơ chế tạo tiếng nói, phân loại tiếng nói, 
các kỹ thuật biểu diễn tiếng nói và một số ứng dụng của xử lý tiếng nói. 

- Các mô hình cho tín hiệu tiếng nói; Các mô hình trong miền thời gian cho tín hiệu tiếng nói. 

- Kiến thức về các đơn vị tiếng nói; Mô hình phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. Kiến thức về tổng hợp tiếng nói: công nghệ tổng hợp tiếng 
nói, các phương pháp tổng hợp tiếng nói; 

- Kiến thức về nhận dạng tiếng nói: phương pháp nhận dạng ngữ âm – âm vị học, phương pháp nhận dạng mẫu 

2. Kĩ năng:  
- Biết cách biểu diễn tín hiệu tiếng nói; 

- Biết được các ứng dụng của xử lý tiếng nói. 

- Biết cách sử dụng mô hình thích hợp để xử lý tiếng nói. 
- Biết được các đơn vị tiếng nói: tần số lấy mẫu, tần số cơ bản, nhiễu… 

- Biết cách phân tích phổ tín hiệu tiếng nói. 

- Biết cách lựa chọn công nghệ, phương pháp phù hợp để nhận tổng hợp tiếng nói; 
- Biết cách lựa chọn phương pháp phù hợp để nhận dạng tiếng nói. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự đánh giá;  

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng;  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực hợp tác;  
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo;  

- Năng lực nghiên cứu khoa học;  

- Năng lực ngoại ngữ;  
- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin) 

62 Học máy 1. Kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy. 
- Phần mềm công cụ WEKA. 

- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 
- Các phương pháp học dựa trên xác suất. 

- Các phương pháp học có giám sát. 

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát. 
2. Kỹ năng:  

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy. 

- Sử dụng được phần mềm công cụ WEKA phục vụ lĩnh vực học máy. 
- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất. 
- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát. 

- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Xử lý tín hiệu 

số 

1. Kiến thức 

- Trình bày được thông tin và tín hiệu; Các tín hiệu số cơ bản, cách biểu diễn chúng, các phép toán thao tác với tín hiệu số; Một số hệ thống 

số. 

- Nêu lên được kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền Z; Kỹ thuật biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số. 

2. Kĩ năng 
- Biểu diễn được tín hiệu số 

- Vận dụng được các phép toán để thao tác với tín hiệu số; 

- Sử dụng được các phép biến đổi: biến đổi Z, Z ngược, Fourier, Fourier nhanh; 
- Biểu diễn được hệ thống trên miền Z và miền tần số. 

3. Thái độ 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực nghiên cứu khoa học 

- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Nhập môn 

phân tích 

thống kê dữ 
liệu 

1. Kiến thức 

- Nắm được bản chất của thống kê dữ liệu, cách tổ chức và tổng hợp các thông tin bằng số. 

- Mối quan hệ giữa một tập hợp nhỏ và một tập hợp lớn. 
- Các mẫu ngẫu nhiên và việc sử dụng xác suất. 

- Sử dụng các đặc trưng của mẫu để suy ra các đặc trưng của quần thể. 

- Lập kế hoạch cho các nghiên cứu thống kê. 
- Nắm chắc các kiến thức về các kiểu biến và các cách tổ chức, biểu diễn dữ liệu. 

- Nắm chắc các kiến thức về số đo vị trí như: Mode, Median, Mean, các số đo về dự biến thiên như: miền giá trị (range), độ lệch chuẩn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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trung bình (Mean Deviation), độ lệch chuẩn, sử dụng SPSS tính độ lệch chuẩn và phương sai. 
- Nắm được các kiến thức về bảng tần xuất 2x2, bảng nhiều chiều và hệ số tương quan. 

- Nắm được các kiến thức về phân bố xác suất, phân bố chuẩn và phân bố lấy mẫu. 

- Các kiểu ước lượng và cách dùng SPSS để tìm khoảng cách tin cậy. 
- Nắm chắc các khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết như cách hình thành, các kết quả, các thống kê, miền bác bỏ. 

- Các ứng dụng của kiểm định giả thuyết. 

2. Kĩ năng 
- Hiểu bản chất của thống kê dữ liệu. 

- Vận dụng các khái niệm cơ bản của thống kê dữ liệu vào phân tích thống kê dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng các cách tổ chức và biểu diễn dữ liệu cho dữ liệu cụ thể. 
- Vận dụng kiến thức về các số đo vị trí và số đo về dự biến thiến để thống kê dữ liệu thực tế. 

- Vận dụng các cách tổ chức dữ liệu nhiều biến để tổ chức dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng các cách phân bố và các kiểu ước lượng để phân tích và thống kê dữ liệu cụ thể. 

- Hiểu các khái niệm về kiểm định giả thuyết. 

- Ứng dụng kiểm định giả thuyết vào kiểm định quần thể. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 
4. Năng lực: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực tìm hiểu và 

vận dụng các kiến thức chuyên môn Công nghệ Thông tin. 

65 Lý thuyết 

nhận dạng 

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của môn nhận dạng, biết nhận dạng theo một số phương pháp, lựa chọn 

được một số ứng dụng của nhận dạng. Sinh viên có thể tiếp tục làm khóa luận theo hướng nghiên cứu này. 
2. Kỹ năng: Cài đặt một số thủ tục đơn giản về nhận dạng và phân loại 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Tính toán 
song song 

1. Kiến thức: 
- Những khái niệm cơ bản về tính toán song song. 

- Kiến trúc máy tính song song. 

- Bộ nhớ trong máy tính song song. 
- Các mạng kết nối các thành phần của máy tính song song. 

- Các khái niệm liên quan đến chương trình dịch và các hệ điều hành. 

- Giới thiệu các mô hình lập trình song song và các ngôn ngữ lập trình song song. 
- Sự phụ thuộc dữ liệu và đồ thị phụ thuộc dữ liệu, các khái niệm biến đổi chương trình. 

- Các mô hình lập trình song song. 

- Thiết kế các chương trình song song. 
- Các thuật toán song song. 

2. Kỹ năng:  

- Hiểu những khái niệm cơ bản về tính toán song song. 
- Nắm được kiến trúc máy tính song song. 

- Hiểu rõ bộ nhớ trong máy tính song song. 

- Nắm được các mạng kết nối các thành phần của máy tính song song. 
- Biết các khái niệm liên quan đến chương trình dịch và các hệ điều hành. 

- Nắm được các mô hình lập trình song song và các ngôn ngữ lập trình song song. 

- Hiểu sự phụ thuộc dữ liệu và đồ thị phụ thuộc dữ liệu, các khái niệm biến đổi chương trình. 
- Hiểu rõ về các mô hình lập trình song song. 

- Hiểu rõ thiết kế các chương trình song song và có thể áp dụng trong xây dựng các chương trình song song. 

- Hiểu rõ và có thể áp dụng các thuật toán song song trong lập trình song song. 
3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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67 Thị giác máy 

tính 
1. Kiến thức 
- Trình bày được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính; 

- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng. 

2. Kĩ năng 
- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh; 

- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế. 

3. Thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

4. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực nghiên cứu khoa học 

- Năng lực ngoại ngữ 

- Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn công nghệ thông tin 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Tương tác 
người - máy 

1. Kiến thức: 
- Các khái niệm cơ bản của HCI. 

- Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng. 

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng. 
- Mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử dụng. 

- Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu. 

- Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác. 

- Kiến thức về đánh giá và kiểm nghiệm giao diện. 

2. Kỹ năng:  

- Hiểu các khái niệm của HCI. 
- Biết đánh giá một hệ thống có tính sử dụng được hay không. 

- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng. 

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI. 
- Hiểu được các mô hình vào – ra dữ liệu và mô hình màu. 

- Biết vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI. 

- Xây dựng được prototype. 
- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác. 

- Biết cách đánh giá và kiểm nghiệm giao diện. 
3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực phát 

triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế  7 HK8   

  Khóa luận tốt nghiệp   HK8   

  Các môn chuyên ngành thay thế   HK8   

Ngành Công nghệ Thông tin (Áp dụng cho K44,45,46)       

I Khối kiến thức của đại cương 22     

1 Triết học 
Mác-Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển 

con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ 
khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính 
trị Mác - 

Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 
- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

 1. Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát 

triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 
đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

1. Kiến thức: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của 

Đảng đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945- 1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 
2. Kĩ năng: Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử; Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn 

học; Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



145 

 
thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ: Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, 

nâng cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại; Nâng cao ý thức trách nhiệm 

công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về: Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 
- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 

đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Tiếng Anh 

A2.1 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 
- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 
các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 
việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh 
A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 
khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 

số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 
biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu và 

in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 
gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 
chất 1 

1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe 

cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Giáo dục thể 
chất 2 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

11 Giáo dục thể 

chất 3 (Chọn 1 
trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Khối kiến 

thức chuyên 

ngành 

        

  Khối kiến 

thức cơ bản 

  10     

13 Toán rời rạc 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức Tổ hợp, Đồ thị và lôgíc cho sinh viên CNTT trước khi học các 
môn cơ sở của ngành CNTT. 

2. Kĩ năng: Sinh viên phải hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết 

kế thuật toán cho các bài toán thực tế. 
3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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14 Xác suất và 

Thống kê 
1. Kiến thức: Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản của xác suất và thống kê như: Xác suất của biến cố, Xác suất có điều kiện, Sự độc 
lập của các biến cố, Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết, 

Hồi quy tuyến tính. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê để tiếp cận và giải quyết các bài toán liên quan đến xác suất và thống kê trong 
thực tế. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Tập hợp logic 

và đại số 

tuyến tính 

1. Kiến thức:  

- Nắm được các tính chất của tập hợp, mối quan hệ và các phép toán trên tập hợp;  

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ và vận dụng trong các mô hình của tin học; 
- Biết chuyển ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ tin học sang ngôn ngữ toán học và ngược lại; 

- Biết hướng dẫn người khác hiểu và sử dụng đúng các kí hiệu toán học;  

- Biết vận dụng logic vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế;  
- Nắm được những kiến thức cơ bản về không gian vector, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đồng thời, biết vận dụng kiến 

thức về không gian vec tơ, ma trận định thức và hệ phương trình vào các môn học tin học. 

2. Kĩ năng: 
- Kỹ năng sử dụng đúng ngôn ngữ toán học; 

- Sử dụng thành thạo kiến thức tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic Toán để trong các bài toán tính toán, về ngôn ngữ lập trình, 

thuật toán… 
- Kỹ năng về tính toán:  

- Tìm cơ sở và xác định số chiều của không gian vecto, tính toán công thức đổi cơ sở và tọa độ; 

- Cách tính đinh thức; 
- Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc,tích cực học tập, rèn luyện những kĩ năng tính toán cơ bản. 

- Nhận thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa mô hình trừu tượng của toán học với các hiện tượng,tình huống trong thực tế. 

- Có ý thức vận dụng các kết quả tìm được để giải các bài toán sơ cấp. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

16 Ngôn ngữ 
hình thức và 

Automat 

1. Kiến thức:  
- Sinh viên cần nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức và các cơ chế sinh ngôn ngữ: các văn phạm, các otomat hữu hạn, 

các máy turing. Hiểu được mối liên hệ giữa các chương trình dịch và các ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ hình thức. 

- Phân loại được ngôn ngữ hình thức theo hệ thống phân loại của Chomsky. Phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ chính quy với 
các otomat hữu hạn và biểu thức chính quy, phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh với các otomat đẩy xuống. 

- Trình bày được cấu trúc toán học của máy Turing, xây dựng các hàm tính được bằng máy Turing. Trình bày được mối liên hệ giữa máy 

Turing với thuật toán, đánh giá được độ phức tạp thuật toán dựa trên cấu trúc các máy Turing. 
- Thực hiện cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định hóa các otomat, các thuật toán xây 

dựng cây dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh. 

2. Kĩ năng: Sinh viên nâng cao khả năng tư duy lập trình, phân tích được cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như 
bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán. 

3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Tối ưu hóa 1. Kiến thức 

- Phát biểu bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế. 
- Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Phương pháp hình học 
- Phương pháp đơn hình. 

- Mô hình hóa bài toán thực tế 

2. Kĩ năng 
- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 
- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 

- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

  Khối kiến 

thức chuyên 

ngành 

        

  Bắt buộc   43     

18 Lập trình cơ 
sở 

1. Kiến thức 
- Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C. 

- Các thành phần cơ bản và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình C. 

- Các kiểu dữ liệu cơ bản và nâng cao trong ngôn ngữ lập trình C. 
- Chương trình con, cấu trúc và tệp trong ngôn ngữ lập trình C. 

2. Kĩ năng 

- Biết các thành phần trong ngôn ngữ lập trình C. 
- Hiểu cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C. 

- Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C để xây dựng các ứng dụng trong thực tế. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Lập trình 
hướng đối 

tượng 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về C++ gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong C++. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 
liệu trên các tập tin. 

2. Kĩ năng:  

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C++. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Notpate++, TC 3.0,... 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++. 

- Cài đặt môi trường phát triển C++. 
- Soạn thảo và thực thi ứng dụng C++. 

- Sử dụng nền tảng của C++ và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 

3. Thái độ: 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu 

1.Kiến thức 

- Nắm được khái niệm chung, tính chất của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu;  
- Các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình quan hệ;  

- Các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu;  

- Khóa, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn. 

2.Kĩ năng 

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng. 
- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ; 

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ. 
3.Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Tiếng Anh 

cho Công 
nghệ Thông 

tin 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực này như máy 
tính, lịch sử và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế trang Web, sử 

dụng và tìm kiếm trên internet. 

- Sinh viên có khả năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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chuyên ngành công nghệ thông tin. 
2. Kĩ năng 

- Sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và trên văn bản. 

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, nghe và đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn 
bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tham gia thảo luận và làm bài tập theo 
yêu cầu môn học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 

1. Kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và 

kỹ thuật xử lý tri thức. 
2. Kĩ năng: Kỹ năng phát triển ứng dụng của môn học. 

3. Thái độ: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Nhập môn 
mạng máy 

tính 

1. Kiến thức 
Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia 

vào mạng máy tính. 
- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP. 

- Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ. 

- Địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6. 
- Đánh giá được thực trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông 

tin và các bài toàn về An toàn thông tin. 

2. Kĩ năng 

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh. Có khả 

năng cấu hình một số thiết bị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 
thuật 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp 
phân tích đánh giá, thiết kết cấu trúc dữ liệu và thuật toán.  

2. Kĩ năng:  

- Thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản. 
- Lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể. 

3. Thái độ: 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Phân tích và 

thiết kế các hệ 
thống thông 

tin 

1. Kiến thức:  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin theo hướng đối 
tượng. 

- Nắm chắc quy trình phát triển hệ thống thông tin. 

2. Kĩ năng: Sau khi học xong, sinh viên cần nắm được những kỹ năng sau: 
- Nhận biết các hệ thống thông tin trong thực tế.  

- Thành thạo trong việc dùng các biểu đồ và vận dụng vào phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế theo hướng đối tượng. 

- Cài đặt và sử dụng phần mềm Rational Rose. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận, làm bài tập đầy đủ. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Thiết kế web 1. Kiến thức:  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và xử lý ảnh với Photoshop. 
- Thiết kế giao diện website với CSS. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kĩ năng:  
- Sử dụng được phần mềm Photoshop để thiết kế và xử lý ảnh 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ: HTML. 

- Thiết kế được giao diện Website. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kĩ năng thiết kế web; tạo ham mê học tập. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 An toàn thông 

tin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin. 
Phân tích đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Nắm rõ các kỹ thuật mã hóa. Hiểu rõ các mối nguy hại với máy tính và 

mạng. 

2. Kĩ năng 
- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. Nắm được loại nguy cơ với hệ thống thông tin, yếu tố con người, 

yếu tố kỹ thuật. Nắm rõ và có kĩ năng lập trình giải bài toán liên quan đến các hệ mã hóa. Biết cách sử dụng: phần mềm để phòng chống 

Malware, công nghệ An toàn thông tin. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu 

1. Kiến thức 
- Giới thiệu về SQL Server. 

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 

- Thủ tục lưu trữ và hàm tự định nghĩa trong ngôn ngữ SQL. 
- Bảo mật trong SQL. 

2. Kĩ năng 

- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế. 
- Cài đặt được SQL. 

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và quan hệ mới. 

- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL. 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu. 

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể. 

- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế. 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Lập trình Java 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong Java. Cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ 
liệu trên các tập tin. 

2. Kĩ năng: Sau khi học sinh viên: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java. 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, NetBin, Eclipse 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java. 
- Cài đặt môi trường phát triển Java. 

- Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java. 

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình Java; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

thực tế. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Công nghệ 

phần mềm 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm 
- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp 

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm 

- Nắm được mô hình tiến trình phần mềm 
- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm 

- Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Case Tools, thử nghiệm, tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 

2. Kĩ năng 
- Biết cách phân loại và đánh giá phần mềm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết cách phân tích và thiết kế phần mềm 
- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm 

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp 

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 
- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn. 

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận và kỹ năng làm việc nhóm. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

31 Lập trình 

ASP.NET 

1 Kiến thức: 

- Hiểu được framework .Net 
- Hiểu được lập trình sự kiện, cấu trúc trang ASP 

- Hiểu được Web Server IIS, Master page. 

2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 
- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình ASP.NET 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Visual Studio, SQL Server,... 

- Biết cách lập trình sự kiện với Web. 
- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Thực tập 
chuyên ngành 

  7 HK8   

33 Thực hành 

chuyên ngành 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên có điều kiện củng cố và tổng hợp lại những môn học giúp sinh viên có thể xây dựng được một phần mềm hay một dự án về 

mạng. 
2. Kĩ năng 

- Xây dựng được một phần mềm hay dự án về mạng. 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm. 
- Hình thành kỹ năng làm việc với dự án thực. 

- Phát triển kỹ năng làm việc theo dự án. 

3. Thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

34 Thương mại 

điện tử 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong 

thương mại điện tử,  
- Hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống.  

- Nắm được những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở Việt Nam hiện nay. 

- Cung cấp kiến thức về các công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử  

- Biết được các rủi ro và cách phòng tránh các rủi ro trong thương mại điện tử 

2. Kĩ năng: Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu. 

3. Thái độ: Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Lập trình trên 

thiết bị di 

động 

1. Kiến thức 

- Tổng quan về các nền tảng điện thoại di động 

- Tổng quan về nền tảng Android. 
- Quy trình thiết kế ứng dụng trên Android 

- Activity 

- Quy trình thiết kế giao diện ứng dụng Android 
- Xử lí sự kiện 

2. Kĩ năng 

- Phân tích được đặc điểm của các kiến trúc nền tảng Android. 
- Sử dụng được các thư viện trong nền tảng Android để xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java trong công cụ Eclipse. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Phân tích và thiết kế được ứng dụng bao gồm: dữ liệu, giải thuật và giao diện 
- Cài đặt được các phân tích thiết kế bằng ngôn ngữ Java. Kiểm thử trên thiết bị ảo và thiết bị thực tế. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

36 Kiến trúc máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử và phân loại máy tính, kiến trúc máy tính, cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính. 
- Hiểu được cách tổ chức, chức năng của các thành phần trong máy tính như: CPU, bộ nhớ, tập lệnh, kiến trúc RISC, CISC, kĩ thuật 

pipeline, hệ thống vào ra… 

- Nắm vững một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính  
2. Kĩ năng 

- Sinh viên có kĩ năng nhận biết các thế hệ máy tính và phân loại chúng. 

- Chuyển đổi giữa các hệ đếm và các dạng biểu diễn dữ liệu trên máy tính như: số nguyên, số thực, kí tự... 
- Biết kiểm tra các thông số kĩ thuật, phân loại máy tính và sử dụng một vài lệnh máy cơ bản. 

- Nhận biết rõ đặc điểm của một số mô hình kiến trúc hiện đại của máy tính. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Nguyên lý hệ 
điều hành 

1. Kiến thức 
- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành; nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính; nắm chắc các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, 

thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành. 

- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin; cách quản lý tiến trình, vùng nhớ chính, các thiết bị ngoại vi và 
tệp. 

- Vận dụng lý thyết để xây dựng các thuật toán điều khiển tiến trình, thay thế trang, lập lịch cho đĩa. 

2. Kĩ năng 

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính, các hệ điều hành 

- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ, cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file. 

- Thành thạo trong việc xây dựng các thuật toán quản lý vùng nhớ, tiến trình và lập lịch cho đĩa. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe 

giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn   40     

  Tự chọn 

Công nghệ 

phần mềm 

  30     

38 Dự án phần 
mềm 1 

1. Kiến thức:  
- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể. 

- Sinh viên biết vận dụng các vấn đề mang tính lý thuyết vào để thực hành thực tế. 

2.Kỹ năng:  

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm 

việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương 
trình học tập. 

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn 

và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác. 
- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Dự án phần 

mềm 2 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể. 
- Sinh viên nắm được các kiến thức, thông tin yêu cầu, đòi hỏi năng lực… về vị trí công tác mà sau khi ra trường dự kiến sẽ làm việc. 

- Sinh viên vận dụng tốt các vấn đề cơ bản mang tính nguyên lý và kiến thức lý thuyết công nghệ về chuyên ngành nhằm phục vụ cho các 

vị trí làm việc trong thực tế gồm: 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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 + Tham gia triển khai và vận hành hệ thống máy tính, bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị máy tính, ứng dụng các sản phẩm CNTT trong công 
tác văn phòng, văn thư, lưu trữ…; 

 + Tham gia thiết kế và xây dựng (lắp đặt, thi công) các hệ thống mạng máy tính cả phần cứng vật lý và phần mềm điều hành, quản trị (thiết 

lập, vận hành…) hệ thống mạng máy tính…; 
 + Tham gia tích cực và chủ động thiết kế các sản phẩm đồ họa trong công nghiệp, 

xây dựng, mỹ thuật… và ứng dụng thành thạo các sản phẩm CNTT phục vụ các công việc liên quan đến đồ họa trong thực tế. 

 + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Web bằng các công nghệ tiên tiến. 
 + Tham gia phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng trên các thiết bị điện thoại di động bằng các công nghệ tiên tiến. 

 + Tham gia nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT theo 

hướng hiện đại phục vụ cho các lĩnh vực trong thực tế bằng công nghệ cao như các công nghệ ứng dụng trong tin-sinh học, ứng dụng dựa 
trên tính toán mềm, ứng dụng dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ứng dụng trong khai phá dữ liệu, … 

2. Kỹ năng:  

- Sinh viên biết tự xác định các bài toán ứng dụng thông qua các công việc trong thực 

tế, vận dụng sâu sắc những kiến thức chuyên môn vào công việc thực tế. Đặc biệt, SV biết tự nghiên cứu, học tập để thích nghi với sự đòi 

hỏi của các vị trí công việc trong thực tế. 
- Sinh viên được nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, các hoạt động liên quan đem lại 

hiệu quả nhóm. 

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn 
và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người khác. 

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh. 

- Sinh viên được hình thành và tăng cường các kỹ năng mềm khác như tác phong làm 
việc, phong cách giao tiếp... 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Lập trình 

Shell 

1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Nguyên tắc cơ bản của các shell và các kịch bản shell (shell script) 

- Thiết lập biến môi trường shell 

- Tạo các kịch bản và gỡ lỗi 

2. Kĩ năng 
Có khả năng viết các kịch bản shell 

Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Quản trị dự án 
phần mềm 

1. Kiến thức:  
Hiểu biết về các giai đoạn của dự án phần mềm, có khả năng lên kế hoạch dự án, liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu, quản 

lý rủi ro, điều phối nhân lực và kiểm soát chung dự án. 

2. Kĩ năng:  
- Biết một số kỹ năng quản lý dự án 

- Biết sử dụng được một số công cụ để thực hiện một số công việc trên 

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận.  

2 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Kiểm thử 

phần mềm 

1. Kiến thức: 

- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm 
- Hiểu quy trình, các giai đoạn kiểm thử 

- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử khác nhau 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 
- Nhận diện, phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử 

- Thực hiện kịch bản kiểm thử, đánh giá kết quả 

- Thực hiện phân tích, kiểm thử một ứng dụng theo nhóm 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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43 Lập trình 

Swift 
1. Kiến thức:  
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Swift để có thể lập trình các ứng dụng cho di động.  

2. Kĩ năng:  

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho di động. 
- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Lập trình 

Spring 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Spring để có thể lập trình ứng dụng cho di động.  
2. Kĩ năng:  

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động. 

- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Công nghệ thieets kế ứng dụng cho thiết bị di động. 
3. Thái độ: 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

45 Lập trình 

Xamarin 

1. Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình Xamarin để có thể lập trình ứng dụng cho các thiết bị di động trên nền tảng Android, 

iOS và Windows Phone.  
2. Kĩ năng:  

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động. 

- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – xây dựng ứng dụng cho các thiết bị di động. 
3. Thái độ: 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

46 Phương pháp 
hình thức 

1. Kiến thức 
- Giới thiệu tổng quan về phương pháp hình thức: ý nghĩa, ứng dụng, các phương pháp tiếp cận,… 

- Giới thiệu về ngôn ngữ đặc tả hình thức Z và phương pháp B. 

2. Kĩ năng 
- Biết ý nghĩa, ứng dụng, các phương pháp tiếp cận,… của phương pháp hình thức. 

- Hiểu về ngôn ngữ đặc tả hình thức, cụ thể là ngôn ngữ đặc tả Z. 

- Hiểu về phương pháp B (The B method). 
3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Lập trình 

nhúng 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học những kiến thức, những công nghệ về thiết kế phần cứng và xây dựng phần mềm cho các hệ thống nhúng. 

2. Kĩ năng 

- Thiết kế được phần cứng và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình để xây dựng hệ thống nhúng. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

48 Lập trình song 

song 

1. Kiến thức 

- Xác định thuật ngữ thường được sử dụng trong lập trình song song. 
- Mô tả các kiến trúc song song khác nhau, các mạng liên kết nối, các mô hình lập trình và các thuật toán. 

- Đưa ra một vấn đề, phát triển một thuật toán song song hiệu quả để giải quyết nó. 

- Đưa ra một thuật toán song song, thực hiện nó bằng cách sử dụng MPI, OpenMP, Pthreads, hoặc một sự kết hợp của MPI và OpenMP. 
2. Kĩ năng 

- Có khả năng phân tích và xây dựng các chương trình song song. 

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm. 
3. Thái độ 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

49 Lập trình 

Python 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 
- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Python: Python, biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh. 

- Biết cách nhập xuất dữ liệu trong Python. 

- Biết cách lập trình hàm trong Python: Định nghĩa hàm và cách lập trình hàm trong Python.  
- Biết cách sử dụng các dữ liệu có cấu trúc trong ngôn ngữ Python. 

- Hiểu được cách thiết kế module trong Python: Khái niệm về module và các kỹ thuật lập trình xây dựng các module. 

- Hiểu được phương pháp lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Python: Khai báo, định nghĩa lớp, sử dụng các đối tượng bằng ngôn 
ngữ Python. 

- Hiểu được các loại lỗi, ngoại lệ và cách lập trình xử lý lỗi, ngoại lệ. 

2. Kĩ năng 
- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ Python. 

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu tập hợp (collection) trong Python. 

- Có khả năng phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trong Python. 
- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Lập trình C# 

với Windows 
Form 

1 Kiến thức: 

- Hiểu được framework .Net 
- Hiểu được lập trình sự kiện 

- Sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng ứng dụng trên framework .Net 

2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình C#. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển :Visual Studio, SQL Server,... 

- Biết cách lập trình sự kiện với WinDow Form. 
- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Lập trình Web 

với Java 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web gồm kiến thức các khái niệm căn bản về Internet, Ngôn ngữ lập trình web 

cho sinh viên CNTT. 
2. Kĩ năng:  

- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web. 

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Java để lập trình web. 
- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm. 

- Biết cách xuất bản và phát hành một website. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

web thực tế. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Ngôn ngữ R 1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ R: biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh. 
- Nắm vững các kiểu dữ liệu String, Vector, List, Array, Data Frame, … 

- Nắm được cách nhập xuất dữ liệu trong R với các tập tin như TXT, CSV, Excel, … 

- Nắm được cấu trúc chương trình trong R. 
2. Kĩ năng 

- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ R. 

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu trong R. 
- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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53 Lập trình Web 

với PHP&My 

SQL 

1. Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm cơ bản về Internet 

- Nêu được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web. 

- Nêu được cú pháp, ý nghĩa của các câu lệnh và các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ PHP 
- Trình bày được các khái niệm cơ bản của MySQL  

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Internet và web. 

2. Kĩ năng:  
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP. 

- Có thế tham gia thiết kế và lập trình nhóm. 

- Biết cách xuất bản và phát hành một website. 
3. Thái độ: Môn học sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình web; tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng 

web thực tế. 

3 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 

Mạng máy 

tính và truyền 

thông 

  30     

54 Quản trị thiết 

bị mạng 

1. Kiến thức: 

- Hiểu biết về các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng. 

- Hiểu biết về định tuyến, chuyển mạch và khắc phục hệ thống khi xảy ra lỗi. 
2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Cấu hình và cài đặt các thiết bị phần cứng mạng. 

- Thiết kế, vận hành hệ thống mạng cho cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

55 Quản trị hệ 

thống mạng 

cơ bản với 
Window 

server 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 
- Hiểu biết về các dịch vụ trên hệ điều hành Windows Server 2016. 

2. Kĩ năng 

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm. 
- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

56 Quản trị hệ 

thống mạng 
nâng cao với 

Window 

server 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 
- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 

- Hiểu được khái niệm, vai trò, đặc điểm của từng loại dịch vụ trong Windows sever.  

2. Kĩ năng 

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm. 

- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

4 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 An ninh mạng 1. Kiến thức 
Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Biết được các nguyên lý kỹ thuật an ninh mạng. 

- Biết được các kiến thức về kỹ thuật sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng. 
- Hiểu các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS. 

- Hiểu các kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: remote access security, web security, bufer overflow. 

2. Kĩ năng 
- Sinh viên sẽ giải thích được các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công mạng máy tính, phân loại được các lỗ hổng trong hệ thống mạng. 

3 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Áp dụng được các kỹ thuật Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS vào hệ thống mạng 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

58 Quản trị mạng 

với Linux 

1 Kiến thức: 

- Kiến thức cơ bản về HĐH Linux Server. 

- Kiến thức về máy chủ Mail Server. 
- Kiến thức về các công cụ quản trị trên nền HĐH Linux Server. 

- Kiến thức về các dịch vụ cốt lõi. 

- Các vấn đề về bảo mật hệ thống trên nền HĐH Linux Server 
2 Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Cài đặt và cấu hình HĐH Linux Server 

- Sử dụng và vận hành thành thạo HĐH Linux Server 
- Quản trị và khai thác các dịch vụ trên nền HĐH Linux Server 

- Duy trì và bảo mật hệ thống mạng. 

3 Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

59 Giao thức 

LDAP 

1. Kiến thức: 

- Kiến thức cơ bản về giao thức LDAP. 

- Kiến thức về mô hình LDAP. 
- Kiến thức về phương thức hoạt động LDAP 

- Kiến thức về cấu trúc của LDAP. 

- Kiến thức về phần mềm OpenLDAP 
2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Cấu hình LDAP 

- Sử dụng LDAP Service để quản trị hệ thống 

- Sử dụng thành thạo phần mềm OpenLDAP 

- Sử dụng LDAP để triển khai, duy trì và bảo mật hệ thống mạng. 

3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Truyền thông 
đa phương 

tiện 

1. Kiến thức:  
- Sau khi học xong, sinh viên cần hiểu được những kiến thức cơ bản về hệ thống truyền thông đa phương tiện (ĐPT), dữ liệu ĐPT, các kỹ 

thuật nén dữ liệu ĐPT, các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông ĐPT, và các vấn đề liên quan.   

- Nắm được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực truyền thông ĐPT. 
2. Kĩ năng:  

- Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của học phần truyền thông ĐPT, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng các chương trình, 

module trong truyền thông ĐPT. 
- Sử dụng thành thạo các thiết bị như: máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera, máy quét ảnh, máy thu âm, máy chiếu,… 

- Biết cách sử dụng phần mềm để làm ra sản phẩm ĐPT để truyền thông, quảng bá. 
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức trong sử dụng thông tin ĐPT để làm gia tăng hiệu quả của hoạt động truyền thông. 

- Có ý thức tôn trọng luật pháp (bản quyền) trong việc sử dụng phần mềm  

và tư liệu ĐPT để cung cấp các dịch vụ truyền thông ĐPT. 

2 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Khai phá dữ 
liệu 

1. Kiến thức 
Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Biết được kiến thức chung về khai phá dữ liệu web và một số kiến thức toán hoạc cho việc khai phá dữ liệu web 

- Biết cách khai phá sử dụng web: phân tích mẫu truy cập web, phân tích xu hướng cá nhân. 
- Hiểu được bài toán, cấu trúc và hoạt động của máy tìm kiếm, cách phân tích và đánh chỉ số từ đó vận dụng vào hệ thống tìm kiếm trên 

web. 

- Nắm được khuynh hướng phát triển của khai phá dữ liệu web. 
2. Kĩ năng 

2 HK4-
HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phân loại được khai phá dữ liệu text và khai phá dữ liệu web. 
- Vận dụng các phương pháp biểu diễn văn bản và một số vấn đề về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt trong khai phá dữ liệu web. 

- Biết cách khai phá dữ liệu trong web, khai phá đồ thị web, khai phá cấu trúc trang web. 

- Nắm được các bài toán cũng như các thuật toán điển hình dùng cho khai phá dữ liệu web từ đó vận dụng vào thực tế. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

62 Lập trình 

XML 

1. Kiến thức: 

- Lịch sử ra đời, ý nghĩa, công dụng và các lĩnh vực ứng dụng của ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML. 

- Kiến thức về DTD (Document Type Definition) v à XML Schema cũng như khả năng sử dụng chúng để quy định cấu trúc một tài liệu 
XML. 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo XML để thao tác trên các tài liệu XML 
- Kỹ năng lập trình với dữ liệu được tổ chức dưới dạng tài liệu XML. 

- Kỹ năng sử dụng XML để tổ chức, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu XML. 

- Ứng dụng tốt các công nghệ DTD, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và thực hiện phần mềm. 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

3 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

63 Quản trị Mail 

Server 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Mail Server và các tính năng của nó. 
- Kiến thức về máy chỉ Mail Server. 

- Kiến thức về người nhận và danh sách người nhận 

- Kiến thức về truy cập, lưu trữ trong Mail Server. 
- Một số tool hệ thống Mail Server: Mdaemon, Exchange,… 

2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Cấu hình và cài đặt máy chủ Mail Server. 

- Quản trị máy chủ Mail Server 

- Quản lý người nhận và danh sách người nhận 

- Quản lý truy cập trong Mail Server. 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Nhập môn Big 

Data 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được Big Data là gì. 

- Hiểu được, kiến trúc, vị trí tầm quan trọng của Big Data. 
- Hiểu được các loại CSDL hỗ trợ Big Data. 

- Hiểu được cách thức lưu trữ, tìm kiếm, khai thác Big Data 

- Sử dụng Hadoop để lưu trữ và quản lý Big Data 
2. Kĩ năng: Sinh viên sau khi học: 

- Nắm được kiến trúc của Big Data 
- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Hadoop, MapReduce, HDFS.. 

- Biết cách khai thác dữ liệu với Hive. 

- Có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 
3. Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

65 Đánh giá hiệu 

năng mạng 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về hiệu năng hệ thống mạng máy tính: những khái niệm và phương pháp đánh giá hiệu năng mạng, ...  
- Ứng dụng một số phương pháp mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng..  

- Nắm được một số nguyên lý và kỹ thuật cơ bản nâng cao hiệu năng mạng. 

2. Kĩ năng 
- Nắm được các kiến thức cơ bản về hiệu năng mạng. 

- Sử dụng được các phần mềm mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng như: NS-2… 

- Biết một số kỹ thuật cơ bản để nâng cao hiệu năng mạng. 
3. Thái độ 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

66 Định tuyến và 

mở rộng hệ 
thống mạng 

1. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được các kiến thức về: 

- Hiểu về các khái niệm định tuyến, phân loại các giao thức định tuyến và giải thuật định tuyến. 
- Hiểu sâu về cơ chế hoạt động của các giao thức định tuyến điển hình trên mạng IP, mạng thế hệ mới cùng với ưu và nhược điểm. 

- Biết cách thiết kế giao thức định tuyến và mở rộng hệ thống mạng. 

2. Kĩ năng 
- Sinh viên sẽ giải thích được các nguyên nhân dẫn đến việc tấn công mạng máy tính, phân loại được các lỗ hổng trong hệ thống mạng. 

- Áp dụng được các kỹ thuật Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS vào hệ thống mạng 

3. Thái độ 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2 HK4-

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn khác   10     

67 Điện toán đám 
mây 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về điện toán đám mây, các đặc tính, ưu nhược điểm của điện toán đám mây… 

- Giới thiệu công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây, các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ 

liệu NoSQL, điện toán đám mây và dữ liệu lớn.  
- Các phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây, sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán 

đám mây…  

2. Kĩ năng 
- Sử dụng được các tính năng của điện toán đám mây vào các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau. 

- Hiện thực được private cloud trên môi trường máy ảo, phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 

3 HK5, 
HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Tương tác 
người - máy 

1. Kiến thức: 
- Các khái niệm cơ bản của HCI. 

- Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng. 

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng. 
- Mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử dụng. 

- Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu. 

- Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác. 
- Kiến thức về đánh giá và kiểm nghiệm giao diện. 

2. Kỹ năng:  

- Hiểu các khái niệm của HCI. 
- Biết đánh giá một hệ thống có tính sử dụng được hay không. 

- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng. 

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI. 

- Hiểu được các mô hình vào – ra dữ liệu và mô hình màu. 

- Biết vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI. 

- Xây dựng được prototype. 
- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác. 

- Biết cách đánh giá và kiểm nghiệm giao diện. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5, 
HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Cơ sở dữ liệu 

phân tán 

1. Kiến thức 

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 
- Các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung. 
- Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán. 

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán. 
- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán. 

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

70 Lý thuyết đồ 

thị 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản cần thiết về lĩnh 

vực lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và xử lý tín hiệu cho sinh viên CNTT trước khi 
học các môn cơ sở của ngành CNTT. 

2. Kĩ năng:  

- Sinh viên phải biết cách vận dụng và thực hiện bài toán thực tế đến chương trình.  
- Hiểu về các yếu tố cơ bản của đồ thị. Hiểu và cài đặt được các dạng bài toán tìm kiếm trên đồ thị.  

- Hiểu và cài đặt được các bài toán tìm đường đi ngắn nhất và chu trình.  

- Hiểu và cài đặt được các bài toán duyệt cây. 
3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 

- Sinh viên tìm tòi sáng tạo, độc lập tư duy có hiệu quả 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

3 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

71 Phân tích và 

thiết kế thuật 
toán 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến thức về thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phương pháp phân tích thuật toán và các chiến lược thiết 
kế thuật toán. 

- Nắm vững một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản . 

- Từ những kiến thức về phân tích và thiết kế thuật toán, người học có thể vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài 
toán trong thực tế. 

2. Kĩ năng 

- Đánh giá được độ phức tạp thời gian của các thuật toán thông thường. 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế. 

- Sử dụng được một vài chiến lược thiết kế thuật toán đơn giản. 

3. Thái độ 
- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 

3 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Nhập môn xử 

lý ngôn ngữ tự 
nhiên 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: văn phạm và vấn đề phân tích cú pháp, đặc trưng và văn 
phạm tăng cường, các phương pháp phân tích thống kê… 

- Vấn đề ngữ nghĩa và các dạng thức logic, phân giải sự đa nghĩa, liên kết cú pháp và ngữ nghĩa, các chiến lược cho diễn dịch ngữ nghĩa.  

2. Kĩ năng 
-  Sử dụng được các kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào các bài toán thực tế có liên quan đến khai phá và xử lý thông tin trên ngôn 

ngữ tự nhiên. 
-  Viết được các đoạn trình đơn giản để hệ thống hiểu được ngôn ngữ tự nhiên. 

3. Thái độ 

- Sinh viên cần dự học trên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Xử lý tiếng 

nói 

1. Kiến thức: Nội dung chính của môn học này này là cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng nói, bản chất của tín hiệu tiếng nói, các 

phương pháp xử lý tiếng nói và ý nghĩa ứng dụng của xử lý tiếng nói trong nhiều lĩnh vực hiện nay. 

2. Kỹ năng: Hiểu các khái niệm cơ bản. Biết và vận dụng các phương pháp xử lý tiếng nói. Hiểu các ứng dụng của xử lý tiếng nói. 
3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực phát 

triển nghề nghiệp 

  HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

74 Học máy 1. Kiến thức: 

- Các khái niệm cơ bản, các ứng dụng của Học máy. 
- Các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 
- Các phương pháp học dựa trên xác suất. 

- Các phương pháp học có giám sát. 

- Khái niệm phân cụm và các phương pháp học không giám sát. 
2. Kỹ năng:  

- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy. 

- Nắm được các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 
- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học dựa trên xác suất. 

- Nắm rõ và hiểu được các phương pháp học có giám sát. 
- Hiểu được khái niệm phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát. 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

75 Nhập môn 
phân tích 

thống kê dữ 

liệu 

1. Kiến thức: 
- Học xong môn học này, sinh viên hiểu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các 

giả thuyết và phân tích các dữ liệu, từ đấy rút ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp 

với xu hướng phát triển của thực tế.  
- Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thiết được hình 

thành trên các tập dữ liệu thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for Windows ngay tại lớp học. 

2. Kỹ năng:  
- Biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu. 

- Biết rút ra các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

- Rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thiết được hình thành trên các 
tập dữ liệu thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for Windows 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); Năng lực phát 

triển nghề nghiệp. 

2 HK5, 
HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

76 Lý thuyết 

nhận dạng 

1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của môn nhận dạng, biết nhận dạng theo một số phương pháp, lựa chọn 

được một số ứng dụng của nhận dạng. Sinh viên có thể tiếp tục làm khóa luận theo hướng nghiên cứu này. 
2. Kỹ năng: Cài đặt một số thủ tục đơn giản về nhận dạng và phân loại 

3. Thái độ học tập: Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

77 Thị giác máy 

tính 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính. 
- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng. 

2. Kĩ năng 
- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh. 

- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế. 

3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo; Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

2 HK5, 

HK6 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

III Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 

các môn thay 

thế 

  7 HK8   

  Khóa luận tốt 

nghiệp 

        

  Môn thay thế 

khóa luận tốt 

nghiệp 

        

78 Dự án cuối 

khóa 

  4 HK7   
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79 Môn học cuối 

khóa 
  3 HK7   

  Ngành Công 

nghệ Thông 

tin (Áp dụng 

cho K47) 

        

I Khối kiến thức đại cương 22     

I.1 Giáo dục chính trị 

1 Triết học Mác 
– Lênin 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

-Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhận 
thức và hoạt động thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 
- Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm 

việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 

- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

- Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – Lênin 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 
- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 
- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

- Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt 

Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
- Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy 
luật lịch sử vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng (1930 - 
2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 

2018). 
- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công việc 

và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

I.2 Kiến thức đại cương 

6 Pháp luật đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan trọng 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tin học 1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương trình 

ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần mềm để 

thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai thác, 

kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 
- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc học, 

tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để xây 

dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 
số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần 
thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong trang 

trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và trình diễn 
bản trình chiếu. 

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

I.3 Ngoại ngữ 

8 Tiếng Anh 

B1.1 

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  
- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 
- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

- Có khả năng thuyết trình 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 

công việc thường ngày. 
- Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm, ví dụ như câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi, kinh nghiệm 

bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình. 

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng. 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống thường ngày như tổ chức cho 

chuyến du lịch, đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài. 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn khó khăn. 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Tiếng Anh 

B1.2 

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  
- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 
- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 
công việc thường ngày 

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails, viết sơ yếu lý lịch, đặt 

hàng trực tuyến, tham gia phỏng vấn xin việc... 

- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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10 Tiếng Anh 

B1.3 
1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và 
công việc thường ngày 

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 

- Có thể sử dụng ngôn ngữ phù hợp để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails trang trọng, viết báo, viết 

tiểu sử, viết bài nhận xét đấnh giá, thuyết trình hay thảo luận... 
- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

I.4 Giáo dục thể chất 

11 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện  

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 
lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 
- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 

1 

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích được 
các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh lý 

thường gặp trong hoạt động TDTT. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự kiểm 
tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ 

Taekwondo 1 

1.. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Giáo dục thể 

chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 
sau) 

        

  Khiêu vũ thể 

thao 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Bóng chuyền 

2 
1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ 

Taekwondo 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Võ Taekwondo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II Giáo dục chuyên ngành 108     

II.1 Cơ sở ngành 11     

14 Toán rời rạc 1. Mục tiêu học phần 

- Giới thiệu về kiến thức toán trong công nghệ gồm kiến thức Tổ hợp, Đồ thị và lôgíc cho sinh viên CNTT trước khi học các môn cơ sở của 

ngành CNTT 
- Hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tế và tiến tới định hướng tìm kiếm lời giải, thiết kế thuật toán cho các 

bài toán thực tế 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết được những kiến thức cơ bản và các bài toán tổng quát, tối ưu của lý thuyết tổ hợp 

- Nắm được các khái niệm về đồ thị; Cách duyệt đồ thị và một số dạng đồ thị thường gặp 

- Hiểu bản chất các lớp đồ thị: Cây, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton, đồ thị phẳng; 
- Hiểu được về mệnh đề và sự tương đương lôgic của các mệnh đề  

- Biết được các dạng chuẩn tắc hội và dạng chuẩn tắc tuyển trong lôgic mệnh đề  

- Biết cách vận dụng kiến thức tổ hợp để giải quyết được những bài toán trong thực tế và cài đặt được thuật toán 
- Biết cách vận dụng kiến thức đồ thị để giải được các bài toán thực tế trên đồ thị (VD: cây khung cực tiểu, đường đi ngắn nhất, …) và cài 

đặt được thuật toán 

- Biết vận dụng các quy tắc suy diễn để kiểm tra tính hằng đúng (sai) của công thức trong lôgic mệnh đề 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Xác suất và 

thống kê 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất có điều 

kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: mẫu, phân 

phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 
- Hiểu được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

- Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu; 

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 
- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động 

học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất có 

điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: mẫu, 

phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 
- Giải thích được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu; 
- Lựa chọn được công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động 

học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

16 Tập hợp logic 

và Đại số 

tuyến tính 

1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và mô tả được tập hợp, mối quan hệ và các phép toán trên tập hợp; 

- Phân biệt và kiểm tra các loại ánh xạ, quan hệ và vận dụng trong các mô hình của tin học; 
- Hiểu và xác định được không gian vector, tính chất độc lập, phụ thuộc, cơ sở của không gian véc tơ. 

- Biết tính và giải ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. 

- Biết vận dụng kiến thức về không gian vec tơ, ma trận định thức và hệ phương trình vào các môn học tin học. 
- Biết vận dụng logic vị từ để giải quyết các bài toán tin học và thực tế; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Thiết lập và phân loại được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn. 
- Kiểm tra được các ánh xạ, quan hệ trên các tập. 

- Kiểm tra được các cấu trúc không gian véc tơ, không gian véc tơ con. 

- Kiểm tra được tính chất độc lập tuyến tính, hệ sinh và cơ sở. 
- Thực hành được trên các nội dung định thức, hệ phương trình. 

- Vận dụng được các tập hợp, không gian véc tơ, định thức và hệ phương trình tuyến tính vào thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Ngôn ngữ 
hình thức và 

Automat 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ hình thức và các cơ chế sinh ngôn ngữ: các văn phạm, các otomat hữu hạn, các máy turing. 

Hiểu được mối liên hệ giữa các chương trình dịch và các ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ hình thức. 

- Phân loại được ngôn ngữ hình thức theo hệ thống phân loại của Chomsky. Phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ chính quy với 
các otomat hữu hạn và biểu thức chính quy, phát biểu được mối liên hệ giữa lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh với các otomat đẩy xuống. 

- Biết cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định hóa các otomat, các thuật toán xây dựng cây 

dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các kiến thức chung về ngôn ngữ hình thức, văn phạm 

- Hiểu các kiến thức chưng về văn phạm và một số tính chất của văn phạm. 
- Hiểu được về Automat hữu hạn trạng thái và ngôn ngữ đoán nhận của nó; Biết cách biểu diễn automat hữu hạn 

- Biết cách phân loại văn phạm của Chomsky - Ngôn ngữ sinh của văn phạm  

- Hiểu về ngôn ngữ chính quy - Biểu thức chính quy và văn phạm chính quy 
- Biết cách biểu diễn mối quan hệ tương hỗ giữa: automat hữu hạn trạng thái ngôn ngữ chính quy, biểu thức chính quy và văn phạm chính 

quy 

- Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào để cài đặt các thuật toán đoán nhận ngôn ngữ bằng otomat hữu hạn, các thuật toán đơn định 
hóa các otomat, các thuật toán xây dựng cây dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh 

- Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào để cài đặt các thuật toán đơn định hóa các otomat 

- Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào để cài đặt các thuật toán xây dựng cây dẫn suất trong văn phạm phi ngữ cảnh 
- Sinh viên nâng cao khả năng tư duy lập trình, phân tích được cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất 

của thuật toán và độ phức tạp tính toán 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ. 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Tối ưu hóa 1. Mục tiêu môn học 

- Phát biểu được bài toán tối ưu, bài toán tối ưu trong thực tế. 
- Nắm được các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính, cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính, Phương pháp hình học, Phương pháp đơn 

hình, Mô hình hóa bài toán thực tế 

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 
- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. 
- Hiểu được bài toán vận tải và biết giải bài toán vận tải bằng nhiều thuật giải khác nhau. 

Thấy được vị trí, vai trò, ý nghĩa của Tối ưu hóa trong thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết mô hình hóa toán học bài toán thực tế; 

- Biết biểu diễn bài toán thực tế thành bài toán quy hoạch tuyến tính và giải quyết bài toán 
- Biết giải một bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Biết sử dụng phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính.  

II.2 Chuyên ngành 90     

Bắt buộc 53     

19 Lập trình cơ 

sở 

1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng lập trình và tự học các ngôn ngữ lập trình mới 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 
- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 

trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

20 Lập trình 

hướng đối 

tượng 

1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng làm việc tại các cơ quan, viện nghiên cứu, công ty, … liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ 

Thông tin 
- Có khả năng lập trình và tự học các ngôn ngữ lập trình mới 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 

triển cá nhân và nghề nghiệp 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 

nhóm. 
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 

- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 
trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

21 Nhập môn cơ 

sở dữ liệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về cơ sở dữ liệu 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức Các mô hình cơ sở dữ liệu, khóa, phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn, cơ sở dữ liệu quan hệ 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các mô hình dữ liệu cơ bản cổ điển, mô hình dựa trên đối tượng. 
- Hiểu các phép toán của đại số quan hệ; 

- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 

- Có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ. 
- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Tiếng Anh 

cho Công 

nghệ Thông 
tin 

1. Mục tiêu học phần 

- Nẵm vững các thuật ngữ về kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin thông qua các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực 

này như máy tính, lịch sử và ứng dụng của máy tính, phần cứng và phần mềm, các thành phần cơ bản của máy tính, xử lý văn bản, thiết kế 
trang Web, sử dụng và tìm kiếm trên internet. 

- Vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc cơ bản trong giao tiếp và trên văn bản chuyên ngành công nghệ thông tin. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Hiểu chính xác các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin. 
- Đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật. 

- Có khả năng nghe nói trong giao tiếp gắn với nội dung chuyên ngành. 

- Phát âm và diễn đạt chính xác các thuật ngữ chuyên ngành nội dung chuyên ngành 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

23 Nhập môn trí 

tuệ nhân tạo 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử 

lý tri thức 
- Kỹ năng phát triển ứng dụng của trí tuệ nhân tạo 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo. 

- Hiểu được các phương pháp giải quyết vấn đề 
- Biết được kỹ thuật xử lý tri thức 

- Có khả năng thiết kế các các lớp bài toán cơ bản trong trí tuệ nhân tạo 

- Thiết kế được các bài toán trí tuệ nhân tạo trong thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Nhập môn 

mạng máy 

tính 

1. Mục tiêu học phần 

- Biết được kiến thức chung về mạng máy tính: định nghĩa, đặc trưng, phân loại mạng máy tính, lợi ích và các vấn đề xã hội khi tham gia 

vào mạng máy tính. 
- Biết được kiến thức về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP. Hiểu được về mạng diện rộng và mạng cục bộ, địa chỉ IP, cấu trúc địa chỉ 

IPv4, một số các định nghĩa, Subnet mask, NAT, địa chỉ mạng con và giới thiệu về địa chỉ IPv6. 

- Đánh giá được thực trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam hiện nay, mục tiêu của An toàn thông tin, các công cụ đảm bảo An toàn thông 
tin và các bài toàn về An toàn thông tin. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính 

- Tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu mạng máy tính tiếng anh 

- Biết cách cấu hình và cài đặt các mạng 
- Thiết kế xây dựng mạng LAN 

- Vận dụng thành thạo các kĩ thuật và kiến thức đã học về mạng máy tính áp dụng trong các bài toán thực tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

25 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 
thuật 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán cơ bản và độ phức tạp của chúng, các phương pháp 
phân tích đánh giá, thiết kết cấu trúc dữ liệu và thuật toán 

- Thiết kế và cài đặt được một số cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản 

- Lựa chọn thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải các bài toán cụ thể 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết cách đánh giá độ phức tạp thuật toán 
- Biết cách xác định và áp dụng giải thuật đệ qui vào bài toán cụ thể 

- Hiểu và vận dụng cấu trúc danh sách, ngăn xếp, hàng đợi và các cách cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình 

- Cài đặt và ứng dụng cây nhị phân và các phép toán tương ứng 
- Hiểu và vận dụng các thuật toán sắp xếp chọn, sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt, sắp xếp nhanh, … Các thuật toán tìm kiếm: tuần tự, nhị 

phân vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Phân tích và 

thiết kế các hệ 
thống thông 

tin  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin theo hướng đối 
tượng 

- Nắm chắc quy trình phát triển hệ thống thông tin 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nhận biết được các hệ thống thông tin trong thực tế 
- Thành thạo trong việc dùng các loại biểu đồ để phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin theo hướng đối tượng 

- Biết sử dụng ngôn ngữ UML trong từng giai đoạn phát triển hệ thống 

- Vận dụng các loại biểu đồ để mô hình hóa các bài toán trong thực tiễn 
- Biết cài đặt và sử dụng phần mềm Rational Rose để phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin trong thực tế 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 Thiết kế Web 1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng làm việc tại các cơ quan, viện nghiên cứu, công ty, … liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ 
Thông tin 

- Có khả năng lập trình và tự học các ngôn ngữ lập trình mới 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 
- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 

trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 An toàn thông 

tin 

1. Mục tiêu học phần 

- Biết được an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng, cũng như tính bảo mật của một hệ thống tin thông tin 

- Phân tích đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin. Nắm rõ các kỹ thuật mã hóa. Hiểu rõ các mối nguy hại với máy tính và 
mạng 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin. Nắm được loại nguy cơ với hệ thống thông tin, yếu tố con người, 

yếu tố kỹ thuật. 
- Nắm rõ và có kĩ năng lập trình giải bài toán liên quan đến các hệ mã hóa. 

- Biết cách sử dụng: phần mềm để phòng chống Malware, công nghệ An toàn thông tin 

- Có khả năng bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng 
- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Giới thiệu về SQL Server 

- Giới thiệu ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu 
- Xây dựng thủ tục lưu trữ, hàm tự định nghĩa và trigger trong SQL 

- Thực hiện bảo mật trong SQL 
- Biết được các mô hình dữ liệu cổ điển trong thực tế 

- Cài đặt được SQL 

- Biết tạo, xóa một cơ sở dữ liệu và quan hệ mới 
- Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SQL 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu 

- Xây dựng hàm, thủ tục và thực hiện các thao tác bảo mật cho cơ sở dữ liệu cụ thể 
- Vận dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho các bài toán thực tế 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa, ngôn ngữ thao tác dữ 
liệu, thủ tục, hàm, trigger và bảo mật trong SQL 

- Biết cách cài đặt và các thao tác cơ bản trên SQL Server, Vận dụng cài đặt các phiên bản SQL Server khác nhau 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết sử dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 
- Hiểu ý nghĩa các loại ràng buộc 

- Vận dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu vào bài toán thực tế. 

- Biết sử dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 
- Hiểu ý nghĩa các lệnh trong ngôn ngữ thao tác dữ liệu. 

- Vận dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu vào bài toán cụ thể. 

- Biết và hiểu ý nghĩa của việc sử dụng thủ tục lưu trữ và hàm do người dùng định nghĩa. 
- Biết cách xây dựng hàm, thủ tục và trigger 

- Vận dụng viết thủ tục, hàm và trigger cho bài toán thực tế. 

- Biết và hiểu ý nghĩa của các lệnh cấp phát quyền, hủy quyền. 
- Vận dụng cấp phát và thu hồi quyền cho các bài toán thực tế. 

30 Lập trình Java 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Java gồm kiến thức: Các lớp, các đối tượng trong Java. 
- Nắm vững cách thức dùng luồng để đọc, ghi dữ liệu trên các tập tin 

- Vận dụng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các loại bài toán trong các ngữ cảnh khác nhau 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được cấu trúc chung của một chương trình Java 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển : Notpate++, NetBin, Eclipse. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java. 
- Cài đặt môi trường phát triển Java. Soạn thảo và thực thi ứng dụng Java 

- Sử dụng nền tảng của Java và kỹ thuật hướng đối tượng để viết các ứng dụng nhỏ xử lý các yêu cầu cụ thể 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Công nghệ 

phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 

- Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm 

- Xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn: Phân tích, thiết kế, lập trình 

- Kiểm thử, tích hợp, chuyển giao và bảo trì phần mềm 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được khái niệm: phần mềm, công nghệ phần mềm, sản phẩm phần mềm 
- Biết cách triển khai một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp 

- Hiểu được sự tiến hóa của phần mềm, tiêu chí đánh giá một phần mềm 

- Biết phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm 
- Biết lựa chọn ngôn ngữ cụ thể để cài đặt phần mềm 

- Biết cách lựa chọn phương pháp kiểm thử phần mềm phù hợp 

- Biết cách tích hợp, chuyển giao và bảo trì hệ thống 
- Biết vận dụng kiến thức môn học để xây dựng một sản phẩm phần mềm theo từng giai đoạn. 

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận và kỹ năng làm việc nhóm. 

-Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi học, thảo luận, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

32 Thương mại 

điện tử 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử. Hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống 

- Nắm được những lợi ích và rủi ro, biện pháp phòng tránh rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở 
Việt Nam hiện nay. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác. 

- Vận dụng các kiến thức đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các kiến thức cơ bản của môn học, các thuật ngữ chuyên sâu trong thương mại điện tử 

- Hiểu và vận dụng các công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử. 
- Nắm được ưu nhược điểm của các hình thức thanh toán thương mại điện tử 

- Nắm được các kĩ thuật marketing trên web 

- Vận dụng thành thạo các kiến thức về phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử ứng dụng trong thực tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

33 Thực hành 
chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 
- Củng cố và tổng hợp lại những môn học giúp sinh viên có thể xây dựng được một phần mềm hay một dự án về mạng. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Xây dựng được một phần mềm hay dự án về mạng. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết được xu hướng phát triển về Công nghệ phần mềm hay Mạng máy tính  

- Biết và tổng hợp các kiến thức liên quan về mặt lý thuyết đến đề tài nghiên cứu. 
- Sinh viên biết vận dụng các vấn đề mang tính lý thuyết vào để thực hành thực tế 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng được một phần mềm hay dự án về mạng. 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, làm việc theo dự án. Hình thành được kỹ năng làm việc với dự án thực 
- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

34 Lập trình trên 
thiết bị di 

động 

1. Mục tiêu học phần 
- Người học có kiến thức về môi trường phát triển Android, Activiy, giao diện đồ họa, lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong nền tảng Android 

- Vận dụng được các kiến thức về nền tảng Android để phân tích, thiết kế được ứng dụng chạy trên nền tảng Android. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 
- Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động trong cuộc sống. 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các đặc điểm của các kiến trúc nền tảng Android, môi trường phát triển Android, vòng đời của ứng dụng 

- Trình bày được đặc điểm của mô hình MVC, các loại layout, các đối tượng giao diện 

- Vận dụng được kiến thức về MVC, activity, layout, đối tượng giao diện, menu, ViewPager, Fragment, lưu trữ và truy xuất dữ liệu để xây 
dựng nên ứng dụng chạy trên nền tảng Android 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Kiến trúc máy 

tính 

1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các sản phẩm, hệ thống CNTT 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 

triển cá nhân và nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 
- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 

trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

36 Nguyên lý hệ 
điều hành  

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu được khái niệm: hệ điều hành; nhận biết được phần cứng và phần mềm máy tính; nắm chắc các nguyên lý xây dựng hệ điều hành, 

thành phần và cấu trúc hệ điều hành, các loại hệ điều hành 
- Hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong một hệ thống thông tin; cách quản lý tiến trình, vùng nhớ chính, các thiết bị ngoại vi và 

tệp 

- Vận dụng lý thyết để xây dựng các thuật toán điều khiển tiến trình, thay thế trang, lập lịch cho đĩa 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết phân biệt phần cứng và phần mềm máy tính, phân biệt các hệ điều hành 
- Biết cách phân loại và quản lý tiến trình, phân chia bộ nhớ và quản lý vùng nhớ 

- Biết cách quản lý các thiết bị ngoại vi và quản lý file 

- Thành thạo trong việc xây dựng các thuật toán quản lý vùng nhớ, quản lý tiến trình  
- Vận dụng thành thạo các thuật toán quản lý vùng nhớ, quản lý tiến trình vào lập lịch cho đĩa 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

Tự chọn 37     

Công nghệ phần mềm 27     

37 Dự án phần 

mềm 1 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được các vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội hiện nay.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Đưa ra được bài toán nghiên cứu, các kiến thức liên quan và cách giải quyết bài toán đó. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu một vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm 

việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương 
trình học tập 

- Sinh viên biết vận dụng các vấn đề mang tính lý thuyết vào để thực hành thực tế 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể 
- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người 

khác 

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thuyết trình 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

38 Dự án phần 

mềm 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được các vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội hiện nay.  
- Đưa ra được bài toán nghiên cứu, các kiến thức liên quan và cách giải quyết bài toán đó. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Sinh viên biết tự xác định các bài toán ứng dụng thông qua các công việc trong thực tế, vận dụng sâu sắc những kiến thức chuyên môn 
vào công việc thực tế. Đặc biệt, SV biết tự nghiên cứu, học tập để thích nghi với sự đòi hỏi của các vị trí công việc trong thực tế 

- Sinh viên vận dụng tốt các vấn đề cơ bản mang tính nguyên lý và kiến thức lý thuyết công nghệ về chuyên ngành nhằm phục vụ cho các 

vị trí làm việc trong thực tế 
- Sinh viên nắm được các kiến thức, thông tin yêu cầu, đòi hỏi năng lực… về vị trí công tác mà sau khi ra trường dự kiến sẽ làm việc 

- Cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng và phân tích một phần mềm ứng dụng cụ thể 

- Sinh viên biết cách thuyết trình các vấn đề đã được tìm hiểu, biết truyền đạt ý muốn và biết đón nhận những ý kiến đóng góp từ người 
khác 

- Sinh viên được tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thông qua việc đọc hiểu tài liệu tiếng anh 

- Sinh viên được hình thành và tăng cường các kỹ năng mềm khác như tác phong làm việc, phong cách giao tiếp… 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thuyết trình 

- Sinh viên được nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, các hoạt động liên quan đem lại 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

39 Lập Trình 
Asp.Net 

1. Mục tiêu học phần 
- Có khả năng làm việc tại các cơ quan, viện nghiên cứu, công ty, … liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ 

Thông tin 

- Có khả năng lập trình và tự học các ngôn ngữ lập trình mới 
- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 

triển cá nhân và nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 

nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 
qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 

- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 

trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 
thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Lập trình 

Shell 

1. Mục tiêu học phần 

- Nguyên tắc cơ bản của các shell và các kịch bản shell (shell script) 
- Thiết lập biến môi trường shell 

- Tạo các kịch bản và gỡ lỗi 

- Có khả năng viết các kịch bản shell 
- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nắm được kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux và shell 
- Nắm được kiến thức cơ bản về sử dụng shell và kịch bản shell 

- Nắm được cách xây dựng các kịch bản shell 

41 Quản trị dự án 
phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 
- Tổng quan về dự án phần mềm 

- Xác định dự án phần mềm 

- Liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu cho dự án phần mềm 
- Quản lý nguồn nhân lực, rủi ro, kiểm soát dự án 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu biết về các giai đoạn của dự án phần mềm, có khả năng lên kế hoạch dự án, liệt kê công việc, ước lượng thời gian, lập lịch biểu, 
quản lý rủi ro, điều phối nhân lực và kiểm soát chung dự án 

- Biết một số kỹ năng quản lý dự án 

- Biết sử dụng được một số công cụ để thực hiện một số công việc trên 
- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Kiểm thử 
phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm 

- Hiểu quy trình, các giai đoạn kiểm thử 

- Hiểu các kỹ thuật kiểm thử khác nhau 
- Nhận diện, phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử 

- Thực hiện kịch bản kiểm thử, đánh giá kết quả 

- Thực hiện phân tích, kiểm thử một ứng dụng theo nhóm 
- Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc 

- Có năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản trong kiểm thử phần mềm 

- Nắm được quy trình kiểm thử phần mềm 

- Nắm được các loại kiểm thử, các phương pháp kiểm thử, các mức độ kiểm thử và các chiến lược kiểm thử 
- Biết các xây dựng tài liệu kiểm thử 

- Ứng dụng các kiến thức trong chương để kiểm thử một ứng dụng thực tế 

- Hiểu về kiểm thử tự động 
- Biết sử dụng hiệu quả một số công cụ kiểm thử 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Lập trình 

Swift 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Swift để có thể lập trình các ứng dụng cho di động 

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho di động 
- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

- Năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được tình hình phát triển công nghệ game tại Việt Nam và trên thế giới; Sử dụng được một công cụ phát triển để xây dựng ứng dụng 

bằng ngôn ngữ Swift 

- Nắm vững và vận dụng các thành phần cơ bản trong Swift vào các ứng dụng đơn giản 
- Hiểu và ứng dụng các lệnh đơn giản trong Swift vào các bài toán 

- Nắm vững và vận dụng các cấu trúc điều khiển trong swift để giải quyết các bài toán thực tế 

- Hiểu và vận dụng hàm và bao đóng giải quyết các bài toán thực tế 
- Nắm được và vận dụng đúng các kiểu dữ liệu này vào giải quyết các bài toán thực tế 

- Hiểu và vận dụng kiểu chuỗi và kiểu ký tự vào bài toán thực tế 

- Biết và vận dụng kiểu liệt kê, cấu trúc và lớp xây dựng bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Lập trình 
Spring 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Spring để có thể lập trình ứng dụng cho di động 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động 
- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Công nghệ thiết kế ứng dụng cho thiết bị di động 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được tình hình phát triển công nghệ ứng dụng trên di động tại Việt Nam và trên thế giới; Biết được lý do lựa chọn Spring 
- Sử dụng được một công cụ phát triển để xây dựng ứng dụng bằng Spring 

- Hiểu về Spring Framework 

- Biết tạo ứng dụng và đóng gói Spring Framework 
- Hiểu được Inversion of Control (IoC) và Dependency Injection (DI) trong Spring 

- Biết xây dựng ứng dụng và cấu hình Inversion of Control (IoC) và Dependency Injection (DI) trong Spring 

- Hiểu Spring Boot và cách cấu hình 

- Biết xây dựng, kiểm tra và đóng gói ứng dụng 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Lập trình 

Xamarin 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình Xamarin để có thể lập trình ứng dụng cho các thiết bị di động trên nền tảng Android, 
iOS và Windows Phone 

- Phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động 

- Tiếp cận tới công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – xây dựng ứng dụng cho các thiết bị di động 
- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Sử dụng được một công cụ phát triển để xây dựng ứng dụng bằng Xamarin 

- Biết cách xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng sử dụng Xamarin.Forms và Platform-Specific 

- Ứng dụng thiết kế giao diện người dùng trên các nền tảng Andoid và Ios sử dụng các bố cục trong Xamarin 

- Xây dựng các ứng dụng sử dụng điều khiển để tương tác với người dùng trên nển tảng Android và iOS 

- Tạo danh sách cuộn cho các ứng dụng trên nền tảng Android và iOS 
- Xây dựng các ứng dụng có sử dụng Navigation trên Android và Ios 

- Xây dựng các ứng dụng có sử dụng việc liên kết và truy cập dữ liệu với SQLite 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Phương pháp 
hình thức 

1. Mục tiêu học phần 
- Giới thiệu tổng quan về phương pháp hình thức: ý nghĩa, ứng dụng, các phương pháp tiếp cận,… 

- Giới thiệu về ngôn ngữ đặc tả hình thức Z và phương pháp B 

- Biết ý nghĩa, ứng dụng, các phương pháp tiếp cận,… của phương pháp hình thức 
- Hiểu về ngôn ngữ đặc tả hình thức, cụ thể là ngôn ngữ đặc tả Z 

- Hiểu về phương pháp B (The B method) 

- Sinh viên cần dự lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài 
- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 

- Năng lực(những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giao tiếp; Năng lực hoạt động xã hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết các vấn đề cơ bản của phương pháp hình thức 

- Nắm được các hướng tiếp cận cũng như phạm vi ứng dụng của phương pháp hình thức 

- Biết cách các lý thuyết về tập hợp và quan hệ 
- Vận dụng lý thuyết tập hợp và quan hệ vào bài tập cụ thể 

- Biết về ngôn ngữ đặc tả hình thức Z 

- Vận dụng ngôn ngữ đặc tả Z để đặc tả hệ thống thực 
- Hiểu về phương pháp B 

- Biết cách xác minh và xác thực trong B 

- Sử dụng được công cụ B 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Lập trình 

nhúng 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức về thiết kế phần cứng và xây dựng phần mềm cho các hệ thống nhúng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Thiết kế được phần cứng và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình để xây dựng hệ thống nhúng 
- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Hiểu vai trò và tầm quan trọng của các hệ thống nhúng 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quy trình thiết kế, xu thế phát triển của hệ thống nhúng. 

- Trình bày được các kiến thức về phần cứng, hệ điều hành và phần mềm nhúng. 
- Vận dụng được các kiến thức về phần cứng, hệ điều hành và phần mềm nhúng để xây dựng hệ thống nhúng đơn giản 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

48 Lập trình song 

song 

1. Mục tiêu học phần 

- Xác định thuật ngữ thường được sử dụng trong lập trình song song 

- Mô tả các kiến trúc song song khác nhau, các mạng liên kết nối, các mô hình lập trình và các thuật toán 
- Đưa ra một vấn đề, phát triển một thuật toán song song hiệu quả để giải quyết nó 

- Đưa ra một thuật toán song song, thực hiện nó bằng cách sử dụng MPI, OpenMP, Pthreads, hoặc một sự kết hợp của MPI và OpenMP 

- Có khả năng phân tích và xây dựng các chương trình song song 
- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. CHuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được các khái niệm cơ bản và sự cần thiết phải viết các chương trình song song 
- Nắm được kiến thức cơ bản về thực thi song song trên phần cứng và trên phần mềm 

- Nắm được kiến thức cơ bản về MPI và vận dụng trong việc xây dựng các chương trình song song trên bộ nhớ phân tán với MPI 

- Nắm được kiến thức cơ bản về Pthreads và vận dụng trong việc xây dựng các chương trình song song trên bộ nhớ chia sẻ với Pthreads 

- Nắm được kiến thức cơ bản về OpenMP và vận dụng trong việc xây dựng các chương trình song song trên bộ nhớ chia sẻ với OpenMP 

- Nắm được các vấn đề liên quan đến khả năng xây dựng các chương trình song song và phương pháp đánh giá hiệu năng của các chương 

trình song song 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

49 Lập trình 

Python 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Python: Python, biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh 

- Biết cách nhập xuất dữ liệu trong Python 
- Biết cách lập trình hàm trong Python: Định nghĩa hàm và cách lập trình hàm trong Python 

- Biết cách sử dụng các dữ liệu có cấu trúc trong ngôn ngữ Python 

-Hiểu được cách thiết kế module trong Python: Khái niệm về module và các kỹ thuật lập trình xây dựng các module 
- Hiểu được phương pháp lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Python: Khai báo, định nghĩa lớp, sử dụng các đối tượng bằng ngôn 

ngữ Python 

- Hiểu được các loại lỗi, ngoại lệ và cách lập trình xử lý lỗi, ngoại lệ 
- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ Python 

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu tập hợp (collection) trong Python 

- Có khả năng phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trong Python 
- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được quy trình xây dựng một chương trình Python 
- Nắm được biến và cách khai báo biến, các kiểu dữ liệu, cách chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu và các toán tử trong Python 

- Nắm được cách sử dụng các câu lệnh lặp, các lệnh break, continue, pass của Python 

- Nắm được cách sử dụng hàm và cách truyền tham số cho hàm, các thư viện hàm cơ bản và các thao tác trên tệp và thư mục trong Python 
- Nắm được cách viết và sử dụng các mô đun trong Python- 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Nắm được cách xây dựng lớp và sử dụng lớp. 
- Nắm được các loại lỗi và các xử lý lỗi 

50 Lập Trình C# 

Với Windows 
Form 

1. Mục tiêu của học phần 

- Có khả năng làm việc tại các cơ quan, viện nghiên cứu, công ty, … liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ 
Thông tin 

- Có khả năng lập trình và tự học các ngôn ngữ lập trình mới 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 
triển cá nhân và nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 
nhóm. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 
- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 

trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Lập trình Web 

với Java 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Internet và web. 

- Nắm vững ngôn ngữ lập trình web 
- Sử dụng được ngôn ngữ Java để lập trình web 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được cấu trúc cũng như quy trình hoạt động của một trang web 

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Java để lập trình web 

- Biết cách xuất bản và phát hành một website 

- Có khả năng thiết kế và lập trình nhóm 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

52 Ngôn ngữ R 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ R: biến dữ liệu, kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh 
- Nắm vững các kiểu dữ liệu String, Vector, List, Array, Data Frame, … 

- Nắm được cách nhập xuất dữ liệu trong R với các tập tin như TXT, CSV, Excel, … 

- Nắm được cấu trúc chương trình trong R 
- Có khả năng viết các chương trình bằng ngôn ngữ R 

- Có thể sử dụng thuần thục các kiểu dữ liệu trong R 

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 

- Tạo hứng thú cho người học và khả năng áp dụng kiến thức được học vào các vấn đề của thực tiễn 
- Năng lực giao tiếp; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được các đặc điểm và các thành phần cơ bản của một chương trình R 
- Nắm được kiểu dữ liệu vector, ma trận, mảng, danh sách và data frame 

- Nắm được cách nhập dữ liệu từ bàn phím, từ tệp; xuất dữ liệu ra màn hình, tệp 

- Nắm được các thành phần của một chương trình bằng ngôn ngữ R và áp dụng viết các chương trình thực thi các công việc trong thực tế 
- Nắm được các hàm toán học và thống kê trong R và ứng dụng vào trong các chương trình 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Lập trình web 

với PHP&My 

SQL 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức tổng quan về lập trình web, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ PHP và My SQL trong lập trình Web. 

- Vận dụng được các kiến thức tổng quan về lập trình web, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ PHP và My SQL trong lập trình Web 
để phân tích, thiết kế được ứng dụng chạy trên web. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các ứng dụng trên web trong cuộc sống. 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 



191 

 
2. CHuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các các mô hình lập trình mạng cơ bản. Liệt kê được công cụ lập trình web. 

- Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ kịch bản JavaScript như các cú pháp, kiểu dữ liệu, các toán tử, phép toán, các câu lệnh rẽ 

nhánh. 
- Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ PHP như các kiểu dữ liệu, các toán tử, các lệnh điều khiển, hàm, mảng, Form, lập trình hướng 

đối tượng trong PHP. 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về CSDL My SQL, các lệnh thao tác với dữ liệu trong My SQL. 
- Vận dụng được kiến thức về JavaScript, PHP, My SQL để xây dựng nên ứng dụng chạy trên nền web. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

Mạng máy tính và truyền thông 10     

54 Quản trị thiết 

bị mạng 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức về các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng 
- Nắm vững kiến thức về định tuyến, chuyển mạch trong hệ thống mạng. 

- Biết cách khắc phục hệ thống khi xảy ra lỗi 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được kiến thức cơ bản về mạng, mô hình mạng, cấu tạo, cách dùng các thiết bị phần cứng trong hệ thống mạng 

- Biết cách quản lý và cài đặt một số thiết bị thông dụng. 
- Kiểm thử và đánh giá được hệ thống mạng 

- Biết cách đặc tả và phân tích hệ thống mạng. 

- Biết cách thiết kế và lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp cho hệ thống mạng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Quản trị hệ 
thống mạng 

cơ bản với 

Windows 
Server 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 

- Hiểu biết về các dịch vụ trên hệ điều hành Windows Server 2016. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 và các dịch vụ đi kèm. 
- Thiết lập quản trị tài khoản, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 

- Có khả năng cài đặt, cấu hình, quản lý và bảo trì hệ thống 

- Có năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội). 
- Có năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Quản trị hệ 

thống mạng 
nâng cao với 

windows 

server 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết về hệ điều hành máy chủ, cơ chế quản lý tài nguyên trên máy chủ. 
- Hiểu được khái niệm, vai trò, đặc điểm của từng loại dịch vụ trong Windows sever.  

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Cấu hình và cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 

- Cấu hình và cài đặt các dịch vụ đi kèm. Windows Server 2016 
- Cài đặt thiết lập quản trị tài khoản 

- Cài đặt, lưu trữ, phục hồi hệ thống. 

- Năng lực hoạt động xã hội (năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động xã hội). Năng lực phát triển nghề 
nghiệp. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 An ninh mạng 1. Mục tiêu học phần 

- Người học có kiến thức về kỹ thuật an ninh mạng, sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng, kỹ thuật bảo mật hạ tầng 
mạng như Firewall, IDS/IPS, kỹ thuật bảo mật ứng dụng. 

- Vận dụng được các kiến thức tổng quan về về kỹ thuật an ninh mạng, sử dụng công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng, kỹ thuật 

bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS, kỹ thuật bảo mật ứng dụng để thực hiện việc bảo vệ hệ thống mạng. 
- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc bảo vệ hệ thống mạng. 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các kiến thức tổng quan về bảo mật mạng, các lỗ hổng, các kiểu tấn công mạng. 
- Trình bày được các kiến thức về công cụ phân tích, đánh giá an ninh mạng 

- Trình bày được các kiến thức về bảo mật hạ tầng mạng 

- Trình bày được các kiến thức về hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập. 
- Vận dụng được kiến thức về bảo mật mạng, các kiểu tấn công mạng, công cụ phân tích, đnahs giá an ninh mạng, bảo mật hạ tần mạng, hệ 

thống phát hiện và phóng chống xâm nhập để thực hiện việc bảo vệ hệ thống mạng. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 
- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

58 Quản trị mạng 

với Linux 

1. Mục tiêu học phần 

Học viên hiểu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các 
dữ liệu,  

Học viên được rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thiết được hình 

thành trên các tập dữ liệu  
Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. CHuẩn đầu ra các học phần 
Hiểu các phương pháp phân tích và thiết kế từ đấy rút ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch 

phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

Hiểu và vận dụng được các công đoạn thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for Windows ngay tại lớp học. 
Biết ra quyết định với các bài toán cụ thể 

Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng về thiết kế các cơ sở dữ liệu thực tế 

Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Giao thức 

LDAP 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu cơ bản về giao thức LDAP, Kiến thức về mô hình LDAP. 

- Hiểu kiến thức về phương thức hoạt động LDAP. 
- Kiến thức về cấu trúc của LDAP. 

- Kiến thức về phần mềm OpenLDAP. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
 - Biết cách cấu hình LDAP 

- Sử dụng LDAP Service để quản trị hệ thống 

- Sử dụng thành thạo phần mềm OpenLDAP 
- Sử dụng LDAP để triển khai, duy trì và bảo mật hệ thống mạng. 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Truyền thông 
đa phương 

tiện 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về hệ thống truyền thông đa phương tiện, phân biệt được các loại dữ liệu đa phương tiện 

- Biết các kỹ thuật nén dữ liệu đa phương tiện, các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông đa phương 

tiện 
- Nắm bắt được các vấn đề hiện đại và có khả năng đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực truyền thông đa phương tiện 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng các chương trình, module trong truyền thông đa phương tiện 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị như: máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera, máy quét ảnh, máy thu âm, máy chiếu 

- Biết cách làm một kịch bản đa phương tiện 
- Biết cách sử dụng một số phần mềm để cắt, ghép, chuyển đổi các loại dữ liệu đa phương tiện 

- Vận dụng các kiến thức đã học để làm ra sản phẩm đa phương tiện để truyền thông, quảng bá. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Khai phá dữ 

liệu Web 

1. Mục tiêu học phần 

- Biết được kiến thức chung về khai phá dữ liệu web và một số kiến thức toán hoạc cho việc khai phá dữ liệu web 
- Biết cách khai phá sử dụng web: phân tích mẫu truy cập web, phân tích xu hướng cá nhân. Nắm được khuynh hướng phát triển của khai 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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phá dữ liệu web. 
- Hiểu được bài toán, cấu trúc và hoạt động của máy tìm kiếm, cách phân tích và đánh chỉ số từ đó vận dụng vào hệ thống tìm kiếm trên 

web. 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. CHuẩn đầu ra của học phần 

- Phân loại được khai phá dữ liệu text và khai phá dữ liệu web. 

- Vận dụng các phương pháp biểu diễn văn bản và một số vấn đề về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt trong khai phá dữ liệu web. 
- Biết cách khai phá dữ liệu trong web 

- Nắm được các phương pháp khai phá đồ thị web, khai phá cấu trúc trang web. 

- Nắm được các bài toán cũng như các thuật toán điển hình dùng cho khai phá dữ liệu web từ đó vận dụng vào thực tế. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Lập Trình 

XML 

1. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng làm việc tại các cơ quan, viện nghiên cứu, công ty, … liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin và ứng dụng Công nghệ 

Thông tin 
- Có khả năng lập trình và tự học các ngôn ngữ lập trình mới 

- Có nền tảng kiến thức đáp ứng được những thay đổi trong các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp; có ý thức và khả năng tự học để phát 

triển cá nhân và nghề nghiệp 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ổn định và thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với 

nhóm. 
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; Khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp, tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn và quan sát đồng nghiệp. 

- Có kĩ năng thực hành trên các thiết bị máy tính, các phần mềm máy tính; Có kĩ năng vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề 
trong công việc và thực tiễn đời sống; Có khả năng phát hiện, đề xuất và nghiên cứu các vấn đề mới về công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

63 Quản trị Mail 

Server 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Mail Server và các tính năng của nó, có kiến thức về máy chỉ Mail Server, có kiến thức về người nhận và 

danh sách người -nhận 

- Hiểu được kiến thức về truy cập, lưu trữ trong Mail Server, Một số tool hệ thống Mail Server: Mdaemon, Exchange,… 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Sinh viên cấu hình và cài đặt máy chủ Mail Server. 

- Sinh viên có thể quản trị máy chủ Mail Server 

- Quản lý người nhận và danh sách người nhận 
- Quản lý truy cập trong Mail Server. 

- Năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động xã hội, năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Nhập môn Big 
Data 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu được Big Data là gì; kiến trúc, vị trí tầm quan trọng của Big Data 

- Hiểu được các loại CSDL hỗ trợ Big Data  

- Hiểu được cách thức lưu trữ, tìm kiếm, khai thác Big Data 
- Sử dụng Hadoop để lưu trữ và quản lý Big Data 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được kiến trúc của Big Data 

- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển: Hadoop, MapReduce, HDFS 

- Biết cách khai thác dữ liệu với Hive 
- Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

65 Đánh giá hiệu 

năng mạng 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về hiệu năng hệ thống mạng máy tính: những khái niệm và phương pháp đánh giá hiệu năng mạng 

- Ứng dụng một số phương pháp mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng 
- Nắm được một số nguyên lý và kỹ thuật cơ bản nâng cao hiệu năng mạng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hiệu năng mạng 

- Sử dụng được các phần mềm mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng như: NS-2… 
- Biết một số kỹ thuật cơ bản để nâng cao hiệu năng mạng 

- Vận dụng các kiến thức đã học để cải thiện và nâng cao hiệu năng mạng  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Định tuyến và 
mở rộng hệ 

thống mạng 

1. Mục tiêu học phần 
- Người học có kiến thức đại cương về phương pháp dạy học bộ môn, chương trình môn Tin học 2018, các PPDH truyền thống và tích cực, 

KTDH tích cực, phương tiện, thiết bị dạy học, kiểm tra-đánh giá, xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học. 

- Vận dụng được các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, lý luận và phương pháp dạy học, kiểm tra-đánh giá, xây dựng kế hoạch dạy học 
chủ đề/bài học vào thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tin học. 

- Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn các PP&KTDH, phương tiện, phương pháp, công cụ kiểm tra-đánh giá phù hợp với 
nội dung dạy học.  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo 

2. CHuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, PP nghiên cứu của môn PPDH tin học. 

- Nêu được đặc điểm, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu của chương trình môn học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, 

nội dung giáo dục tin học 
- Nêu được khái niệm PPDH, những chức năng điều hành của quá trình dạy học, một số PPDH bộ môn 

- Phân tích được mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạy học 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cách thức thực hiện các PP&KTDH 
- Vận dụng được các PP&KTDH truyền thống và không truyền thống vào dạy học bộ môn Tin học 

- Lựa chọn được phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp với từng bài dạy cụ thể; 

- Nêu được khái niệm, vai trò, cách thức thực hiện kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học. 

- Vận dụng được các kiến thức về kiểm tra đánh giá vào dạy học bộ môn Tin học. 

- Nêu được quan niệm, vai trò, nguyên tắc xây dựng, cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học 

- Vận dụng được kiến thức về xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học để xây dựng và đánh giá kế hoạch dạy học chủ đề/bài học môn 
Tin học 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

Tự chọn khác 10     

67 Điện toán đám 

mây 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức tổng quan về điện toán đám mây, các đặc tính, ưu nhược điểm của điện toán đám mây… 

- Nắm vững công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây, các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ 
liệu NoSQL, điện toán đám mây và dữ liệu lớn.  

- Hiểu rõ các phương pháp đảm bảo an toàn cho dịch vụ đám mây 
- Biết sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán đám mây 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Sử dụng được các tính năng của điện toán đám mây vào các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau 
- Sử dụng công nghệ ảo hóa, phân loại các mô hình điện toán đám mây, công cụ mô phỏng đám mây 

- Biết cách hiện thực được private cloud trên môi trường máy ảo, phát triển ứng dụng trên điện toán đám mây 

- Có khả năng sử dụng các dịch vụ và việc đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn của điện toán đám mây 
- Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Tương tác 

người máy 

1. Mục tiêu học phần 

- Các khái niệm cơ bản của HCI. Vấn đề cần quan tâm để thiết kế hệ thống có tính sử dụng. 

- Phân tích, thiết kế hệ thống tương tác hướng người sử dụng 
- Hiểu và vận dụng được mô hình xử lý thông tin của con người, phân tích các thành phần của mô hình tác động đến thiết kế UI có tính sử 

dụng; Mô hình vào – ra dữ liệu, mô hình màu; Nguyên lý thiết kế HCI, xây dựng prototype, thiết kế đồ họa tương tác. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 



195 

 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu các khái niệm của HCI. 

- Nắm được kiến trúc phần mềm UI, đưa ra phân tích và thiết kế hướng người sử dụng 

- Hiểu mô hình xử lý thông tin của con người và các thành phần tác động đến thiết kế UI 
- Vận dụng các hướng dẫn, các quy tắc vào quy trình thiết kế UI 

- Hiểu cách thiết kế đồ họa tốt, thiết kế biểu tượng và thiết kế tương tác trong bài toán thực tế. 

69 Cơ sở dữ liệu 
phân tán 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán và các bước thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Nắm vững các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và phân biệt được CSDL phân tán và CSDL tập trung 
- Có kĩ năng thiết kế CSDL phân tán. Biết được các hệ quản trị CSDL phân tán. 

- Biết cách phân rã, tối ưu hóa các vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu phân tán. 

- Biết cách sử dụng một kĩ thuật điều khiển tương tranh 
- Vận dụng thành thạo các kĩ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán t vào bài toán thực tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Lý thyết đồ thị 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản cần thiết về lĩnh vực lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong trí tuệ nhân tạo 
- Nắm vững các kiến thức về lĩnh vực lý thuyết đồ thị nhận dạng và xử lý tín hiệu  

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 
2. CHuẩn đầu ra của học phần 

- Biết cách vận dụng và thực hiện bài toán thực tế đến chương trình.  

- Hiểu về các yếu tố cơ bản của đồ thị. Hiểu và cài đặt được các dạng bài toán tìm kiếm trên đồ thị.  

- Hiểu và cài đặt được các bài toán tìm đường đi ngắn nhất và chu trình 

- Hiểu và cài đặt được các bài toán duyệt cây. 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

71 Phân tích và 
thiết kế thuật 

toán 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phương pháp phân tích thuật toán và các chiến lược thiết kế thuật 

toán. 

- Nắm vững một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. CHuẩn đầu ra của học phần 
- Đánh giá được độ phức tạp thời gian của các thuật toán thông thường 

- Sử dụng được một vài chiến lược thiết kế thuật toán đơn giản 
- Biết trình bày thuật toán một cách logic 

- Có khả năng phân tích và thiết kế các thuật toán 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Nhập môn xử 
lý ngôn ngữ tự 

nhiên 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: văn phạm và vấn đề phân tích cú pháp, đặc trưng và văn phạm tăng cường, 

.các phương pháp phân tích thống kê… 

- Nắm vững và hiểu rõ vấn đề ngữ nghĩa và các dạng thức logic, phân giải sự đa nghĩa, 
- Nắm vững liên kết cú pháp và ngữ nghĩa, các chiến lược cho diễn dịch ngữ nghĩa. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Sử dụng được các kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào các bài toán thực tế có liên quan đến khai phá 

- Sử dụng được các kiến thức về xử lý ngôn ngữ vào các bài toán thực tế xử lý thông tin trên ngôn ngữ tự nhiên 

- Viết được các đoạn trình đơn giản để hệ thống hiểu được ngôn ngữ tự nhiên 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có khả năng phân tích và thiết kế các thuật toán 
- Vận dụng thành thạo các thuật toán vào bài toán thực tế 

73 Xử lý tiếng 

nói 

1. Mục tiêu học phần 

- Nội dung chính của môn học này này là cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng nói, bản chất của tín hiệu tiếng nói. 
- Các phương pháp xử lý tiếng nói  

- Ý nghĩa ứng dụng của xử lý tiếng nói trong nhiều lĩnh vực hiện nay. 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết các khái niệm cơ bản 

- Biết và vận dụng các phương pháp xử lý tiếng nói 
- Biết các ứng dụng của xử lý tiếng nói. 

- Có năng lực giao tiếp (Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ) 

- Có năng lực phát triển nghề nghiệp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

74 Học máy 1. Mục tiêu học phần 

- Các khái niệm cơ bản, các ứng dụng của Học máy 

- Các phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các phương pháp học dựa trên xác suất và phương pháp học có giám sát. 

2. CHuẩn đầu ra của học phần 
- Biết các khái niệm cơ bản, các vấn đề của Học máy, các phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống học máy. 

- Hiểu các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống học máy 

- Hiểu được phân cụm và nắm rõ các phương pháp học không giám sát 
- Có khả năng thiết kế các phương pháp học có giám sát và không giám sát 

- Thiết kế được các bài toán có áp dụng phương pháp học có giám sát và không giám sát trong thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

75 Nhập môn 

phân tích 
thống kê dữ 

liệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phân tích thống kê dữ liệu 
- Hiểu cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu từ đó rút 

ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu. 
- Biết rút ra các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định. 

- Biết cách lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

- Biết cách rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu. 
- Biết cách kiểm định các giả thiết được hình thành trên các tập dữ liệu thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for 

Windows. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

76 Lý thuyết 

nhận dạng 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị các kiến thức cơ bản về Lý thuyết nhận dạng 

- Hiểu một số phương pháp nhận dạng và các ứng dụng nhận dạng trong thực tế 

- Vận dụng thuật toán nhận dạng vào một số bài toán nhận dạng trong thực tiễn  
- Vận dụng kiến thức môn học để học các môn học khác, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

2. CHuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm chắc quy trình nhận dạng và những bài toán nhận dạng cơ bản 
- Biết một số phương pháp nhận dạng cơ bản 

- Hiểu một số thuật toán nhận đạng tiêu biểu 

- Sử dụng ít nhất một thuật toán để nhận dạng một số đối tượng trong thực tiễn 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài toán nhận dạng trong thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

77 Thị giác máy 

tính 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững được các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy tính. 
- Giải thích được các thuật toán trong thị giác máy tính cơ bản và việc sử dụng cũng như cài đặt chúng. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Vận dụng các thuật toán đã biết vào việc giải quyết một số bài toán trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Viết được các thuật toán, giải thuật cơ bản liên quan đến việc phân tích và trích rút thông tin từ ảnh 
- Thực hiện được các phương pháp ứng dụng trong thị giác máy tính để giải quyết các bài toán thực tế 

- Biết trình bày thuật toán một cách logic 

- Có khả năng phân tích và thiết kế các thuật toán 
- Vận dụng thành thạo các thuật toán trong thị giác máy tính vào bài toán thực tế 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 7     

  Khóa luận tốt nghiệp       

  Các học phần thay thế       

78 Dự án cuối 

khóa 

  4     

79 Học phần cuối 

khóa 

  3     

2.3. Thạc sĩ Khoa học máy tính       

I Các học phần 

chung  

  11     

1 Triết học 1. Kiến thức: 
- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 
đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận 

thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt 
Nam. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển 
con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ 

khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Ngoại ngữ 1. Kiến thức: 
Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên sẽ có 
khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành). 

Cụ thể như sau: 
- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể theo 

dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định 
trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại 

nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn 
bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, 

báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác 
phù hợp.  

3. Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 
thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý 

thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: 

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 CT, PP và KN 
dạy học hiện 

đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, 
hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Các học phần 

cơ sở  

        

4 Các hệ cơ sở 

dữ liệu nâng 
cao 

Nắm được các kiến thức về các hệ cơ sở dữ liệu, các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu và các thể hiện của chúng trong các hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu lớn, các hệ phân tán. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Phân tích và 
thiết kế thuật 

toán 

Vận dụng được kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng các thuật toán phục vụ cho các chương trình ứng dụng trong thực tế 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Nguyên lý và 

quy trình 

CNPM 

Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm. Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

7 Lí thuyết độ 

phức tạp tính 

toán 

Cung cấp cho học viên những khái niệm về độ phức tạp thuật toán, từ đó hình thức hóa thành lý thuyết về sự tính toán. Trong đó ta quan 

tâm tới việc Giải được hay Không giải được của một bài toán và việc giải quyết một bài toán, nếu bài toán là giải được, thì cần thực hiện 

trong bao lâu.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

8 Quản trị mạng Nắm vững kiến thức về mạng, hệ điều hành mạng, các dịch vụ mạng, một số thủ thuật bảo mật và quản trị mạng. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Phân tích và 
thiết kế hệ 

thống thông 

tin 

Nắm vững các kiến thức về phương pháp luận và các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống thông tin. Sử dụng được các kiến thức về 
phân tích và thiết kế hệ thống để thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho các tổ chức kinh tế, xã hội 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Quản trị và 
phát triển dự 

án phần mềm 

Các kiến thức và lý luận nền tảng của quản trị phần mềm: khởi tạo và xác định phạm vi dự án, lập kế hoạch dự án, các vấn đề liên quan khi 
thực hiện dự án, xem xét và đánh giá dự án, kết thúc dự án. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Phương pháp 

luận lập trình 

Cung cấp cho người học những kiến thức về phương pháp luận lập trình, văn phạm, cú pháp, nguyên lý cơ bản về lập trình, dữ liệu, nguyên 

lý điều khiển… 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Mạng và 

truyền dữ liệu 

nâng cao 

Hiểu được các khái niệm về mạng truyền dữ liệu, sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu, các nguyên lý tổ chức, khai thác dữ liệu 

trên các mạng máy tính. Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các phần mềm mạng nhằm tận dụng tối ưu các tài 

nguyên mạng 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

13 Logic mờ và 

ứng dụng 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lôgic mờ, cơ sở dữ liệu mờ, lý thuyết khả năng, lập luận xấp xỉ ... và các ứng dụng của 

nó. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Phương pháp 
luận NCKH 

chuyên ngành 

Cung cấp cho người học những kiến thức chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và các đặc thù của việc nghiên cứu, giải quyết 
vấn đề trong tin học. Sử dụng được các kiến thức đã học để xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học trong tin học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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15 Phân tích 

thống kê dữ 

liệu 

học viên hiểu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích các 
dữ liệu, từ đấy rút ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của 

thực tế 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Các hệ thống 

thông minh 

Hiểu được khái niệm về các hệ thống thông minh, cách biểu diễn tri thức và các phương pháp lập luận. Vấn đề trợ giúp ra quyết định và 

xây dựng kho dữ liệu… các tác tử thông minh 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Mã hóa thông 

tin và ứng 
dụng  

Hiểu được các vấn đề về bảo mật thông tin, các hệ mật mã khóa bí mật, các hệ mã khóa công khai, phương pháp chứng thực và ứng dụng 

bảo mật trong mạng máy tính. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

III  Các học 

phần chuyên 

ngành 

        

18 Xử lý song 

song và phân 
tán 

Hiểu được các khái niệm về kiến trúc máy tính song song, các mô hình lập trình song song, thuật toán song song, cơ sở dữ liệu song song 

và phân tán… 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Mạng Nơron 

và ứng dụng 

Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng Nơron, các loại mạng Nơron, các hệ thống tích hợp mạng Nơron với hệ mờ và ứng dụng. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Khai phá dữ 
liệu 

Hiểu được các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu, quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá mẫu dữ liệu: phương 
pháp cây quyết định, phương pháp phân loại và hồi quy…và một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Học máy Giới thiệu cho sinh viên các phương pháp học máy cơ bản, bao gồm các thuật toán, kỹ thuật và cài đặt 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Hệ hỗ trợ 

quyết định 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ hỗ trợ ra quyết định, các cách tiếp cận trong việc phát triển hệ hỗ trợ này 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Công nghệ tri 
thức và ứng 

dụng 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ tri thức. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Các hệ mã 
nguồn mở 

Nắm được kiến thức tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở, vai trò của các hệ điều hành mã nguồn mở, xu hướng phát triển của phần 
mềm mã nguồn mở và các ứng dụng của một số phần mềm mã nguồn mở này 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Giải thuật di 

truyền và ứng 

dụng 

Hiểu được giải thuật di truyền, đây là một giải thuật mô phỏng lại quá trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên vào các bài toán tối ưu hóa, 

từ đó đưa ra lời giải tốt (có thể không là tối ưu nhất) khi mà không thể đưa ra được một thuật giải chính xác hay việc vét cạn các trường hợp 

là bất khả thi 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

26 Lập trình hàm Cung cấp cho người học những nguyên lí lập trình hàm, kiến thức cơ bản và nâng cao về kĩ thuật lập trình hàm: định nghĩa hàm, cách vào, 

ra dữ liệu, tổ chức và cấp phát bộ nhớ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 An toàn và 

bảo mật dữ 
liệu 

Nắm được các nguyên lí và các kĩ thuật an toàn và bảo mật thông tin, mã cỗ điển, mã công khai, chữ ký điện tử, giấu tin 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Lập trình logic Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Prolog, ngữ nghĩa và một số kĩ thuật lập trình được ứng dụng tương đối phổ 
biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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29 Các mô hình 

dữ liệu 
Nắm vững các kiến thức về mô hình dữ liệu nói chung và một số loại mô hình dữ liệu thường được sử dụng: mô hình thực thể - liên kết, mô 
hình phân cấp, mô hình hướng đối tượng, mô hình quan hệ, mô hình dữ liệu dạng khối 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Phương pháp 

luận thiết kế 

phần mềm 

Hiểu được các thách thức trong phát triển phần mềm và cung cấp các phương pháp thiết kế phần mềm, đặc biệt là phương pháp thiết kế 

hướng đối tượng 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thạc sĩ 

Khoa học 

máy tính 

(Áp dụng từ 

năm học 

2021-2022)   

    

  
I Các học phần 

chung  

  11     

1 Triết học 1. Mục tiêu học phần 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 
- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt 

Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các đối 

tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

- Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học  
- Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Ngoại ngữ 1. 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1  

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

-Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 
-Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

-Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 

-Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
-Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Các học phần 

cơ sở  

        

4 Các hệ cơ sở 
dữ liệu nâng 

cao 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các kiến thức về các hệ cơ sở dữ liệu 

- Hiểu và vận dụng được các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu và các thể hiện của chúng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn, các hệ phân 

tán. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
-Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu 
- Hiểu và vận dụng được các công đoạn xây dựng dự án thiết kế tổng thể một hệ thống CSDL 

- Biết cơ sở dữ liệu phân tán và CSDL hướng đối tượng 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng về thiết kế các cơ sở dữ liệu thực tế 
- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Phân tích và 

thiết kế thuật 
toán 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về thuật toán 
- Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật phân tích và thiết kế thuật toán, một số thuật toán và bài toán tối ưu rời rạc 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Đánh giá được độ phức tạp thời gian của các thuật toán 

- Sử dụng được một vài chiến lược thiết kế thuật toán đơn giản 
- Hiểu cách đánh giá một số thuật toán tối ưu 

- Có khả năng phân tích và thiết kế các thuật toán 

- Vận dụng thành thạo các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm vào bài toán thực tế 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Nguyên lý và 

quy trình 

CNPM 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm. Phân tích được các yêu cầu của người sử dụng. Lựa chọn một mô hình quy trình 

phát triển phần mềm thích hợp cho một sản phẩm cụ thể. 
- Biết được phải tạo ra những kết quả gì trong từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm. 

- Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể.. Sử dụng các CASE Tool để hỗ trợ quá trình phát triển phần 

mềm. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm. 

- Phân tích được các yêu cầu của người sử dụng 
- Lựa chọn một mô hình quy trình phát triển phần mềm thích hợp cho một sản phẩm cụ thể. 

- Giải thích tầm quan trọng của các hoạt động đánh giá chất lượng phần mềm. 

- Biết được phải tạo ra những kết quả gì trong từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm. 
- Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể.. 

- Sử dụng các CASE Tool để hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm. 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Phương pháp 
luận NCKH 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được những kiến thức chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

- Hiểu và vận dụng được các đặc thù của việc nghiên cứu, giải quyết vấn đề trong tin học 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Các khái niệm cơ bản như: khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 
- Nghiên cứu khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học 

- Vấn đề khoa học và các phương pháp giải quyết 

- Biết cách trình bày một nghiên cứu khoa học 
- Có khả năng trình bày một nghiên cứu khoa học đối với bài toán thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

8 Lý thuyết độ 

phức tạp tính 

toán 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho học viên những khái niệm về độ phức tạp thuật toán, từ đó hình thức hóa thành lý thuyết về sự tính toán. Trong đó ta quan 

tâm tới việc Giải được hay Không giải được của một bài toán và việc giải quyết một bài toán, nếu bài toán là giải được, thì cần thực hiện 
trong bao lâu 

- Học viên có sự hiểu biết nhất định việc tính được hay không tính được và sự tính được ấy có thực sự là khả thi hay không. 

- Rèn luyện kỹ năng nhìn nhận, đánh giá về tính hiệu quả của một bài toán. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hiểu và giải thích được khái niệm về độ phức tạp thuật toán, Hình thức hóa thành lý thuyết về sự tính toán,.  
- Hiểu được việc Giải được hay Không giải được của một bài toán, nếu bài toán là giải được, thì cần thực hiện trong bao lâu. 

- Rèn luyện kỹ năng nhìn nhận, đánh giá về tính hiệu quả của một bài toán. 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

9 Quản trị mạng 1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các nội dung về mạng và hệ điều hành mạng, ISA Server cùng một số vấn đề về bảo mật và quản trị mạng. 

- Có thể sử dụng được hệ điều hành mạng và các dịch vụ mạng để phục vụ cho việc bảo mật và quản trị mạng trong thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được các nội dung về mạng và hệ điều hành mạng. 

- Nắm vững các dịch vụ mạng, các công việc bảo mật mạng máy tính, các kiến thức về ISA Server. 
- Có thể sử dụng được hệ điều hành mạng và các dịch vụ mạng để phục vụ cho việc bảo mật và quản trị mạng trong thực tế. 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Phân tích và 
thiết kế hệ 

thống thông 

tin 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững các kiến thức về phương pháp luận 

- Hiểu và vận dụng được các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống thông tin 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được các kiến thức về phân tích hệ thống. 
- Hiểu được các kiến thức về thiết kế hệ thống 

- Hiểu được các Các phương pháp xác định yêu cầu hệ thống 

- Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống 
- Thiết kế được các hệ thống trong bài toán thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Quản trị và 

phát triển dự 

án phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 

- Các kiến thức và lý luận nền tảng của quản trị phần mềm: khởi tạo và xác định phạm vi dự án, lập kế hoạch dự án 

- Nắm được các vấn đề liên quan khi thực hiện dự án, xem xét và đánh giá dự án, kết thúc dự án. 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Làm chủ được các kiến thức về: quản trị dự án phần mềm 

- Làm chủ được việc lập kế hoạch thực hiện 

- Làm chủ được việc xem xét đánh giá và đo lường dự án phần mềm, kết thúc dự án phần mềm 
- Có khả năng thực hiện các dự án phần mềm 

- Thiết kế được các dự án trong thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Phương pháp 
luận lập trình 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho người học những kiến thức về phương pháp luận lập trình, văn phạm, cú pháp, nguyên lý cơ bản về lập trình, dữ liệu, 

nguyên lý điều khiển.. 

- Có thể sử dụng được các kiến thức về phương pháp luận lập trình để xây dựng các phần mềm phục vụ thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được những kiến thức về phương pháp luận lập trình, văn phạm, cú pháp… 

- Nắm vững nguyên lý cơ bản về lập trình, dữ liệu, các nguyên lý điều khiển. 
- Có thể sử dụng được các kiến thức về phương pháp luận lập trình để xây dựng các phần mềm phục vụ thực tế. 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Mạng và 
truyền dữ liệu 

nâng cao 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho người học những kiến thức về mạng truyền dữ liệu, sự truyền dẫn và phương tiện truyền dữ liệu. Giao tiếp liên kết dữ liệu, 

kỹ thuật truyền số liệu và mạng thế hệ mới (NGN).. 

- Có thể sử dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các phần mềm mạng nhằm tận dụng tối ưu các tài nguyên mạng 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được sự truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn dữ liệu 

- Nắm vững các nguyên lý tổ chức, khai thác dữ liệu trên các mạng máy tính, kỹ thuật truyền số liệu và mạng thế hệ mới (NGN).. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có thể sử dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các phần mềm mạng nhằm tận dụng tối ưu các tài nguyên mạng 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

14 Logic mờ và 

ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày: tập mờ, quan hệ mờ, biến ngôn ngữ và mệnh đề mờ.. Lập luận theo logic, hệ mờ và điều khiển mờ 
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lôgic mờ, cơ sở dữ liệu mờ, lý thuyết khả năng, lập luận xấp xỉ ... và các ứng dụng 

của nó. 

- Có thể sử dụng được các kiến thức về logic mờ để xây dựng các cơ sở dữ liệu mờ và vận dụng nó vào việc lập trình các phần mềm phục 
vụ thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được tập mờ, quan hệ mờ, biến ngôn ngữ và mệnh đề mờ 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về lôgic mờ, cơ sở dữ liệu mờ, lý thuyết khả năng, lập luận xấp xỉ ... và các ứng dụng của nó. 

- Có thể sử dụng được các kiến thức về logic mờ để xây dựng các cơ sở dữ liệu mờ và vận dụng nó vào việc lập trình các phần mềm phục 

vụ thực tế. 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Phân tích 

thống kê dữ 
liệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Học viên hiểu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết và phân tích 
các dữ liệu,  

- Học viên được rèn luyện các kỹ năng tính toán, ước lượng các thống kê mô tả của các tập dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thiết được hình 

thành trên các tập dữ liệu  
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu các phương pháp phân tích và thiết kế từ đấy rút ra được các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập các kế hoạch 

phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế. 

- Hiểu và vận dụng được các công đoạn thống kê bằng bộ chương trình phân tích thống kê SPSS for Windows ngay tại lớp học. 

- Biết ra quyết định với các bài toán cụ thể 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng về thiết kế các cơ sở dữ liệu thực tế 

- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Các hệ thống 
thông minh 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu được khái niệm về các hệ thống thông minh, cách biểu diễn tri thức và các phương pháp lập luận  

- Vấn đề trợ giúp ra quyết định và xây dựng kho dữ liệu… các tác tử thông minh.  

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Vận dụng được các kiến thức về các hệ thống thông minh. 
- Hiểu và vận dụng được các các tác tử thông minh vào việc khai thác sử dụng các phần mềm mạng nhằm tận dụng tối ưu các tài nguyên 

mạng. 
- Vấn đề trợ giúp ra quyết định và xây dựng kho dữ liệu… các tác tử thông minh.  

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các hệ thống thông minh trong các ứng dụng về thiết kế các thiết bị thông minh 

dữ liệu thực tế 
- Thiết kế được các thiết bị thông minh trong bài toán thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Mã hóa thông 

tin và ứng 

dụng  

1.Mục tiêu học phần 

-Hiểu được các vấn đề về bảo mật thông tin 

-Hiểu và vận dụng được các hệ mật mã khóa bí mật, các hệ mã khóa công khai, phương pháp chứng thực 
-Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

-Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2.Chuẩn đầu ra của học phần 
-Hiểu được thông tin và bảo mật thông tin. 

-Biết được các hệ mật mã khóa bí mật 

-Các phương pháp chứng thực 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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-Ứng dụng bảo mật trong mạng máy tính 
-Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc bảo mật trong mạng máy tính của cơ quan, đơn vị khi truyền/nhận thông tin trên mạng 

III  Các học 

phần chuyên 

ngành 

        

18 Xử lý song 

song và phân 

tán 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày kiến trúc máy tính song song, các mô hình lập trình song song., các thuật toán song song và cơ sở dữ liệu song song và phân 

tán.  
- Giúp người học hiểu được cácvấn đề về xử lý song song. 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các chương trình song song nhằm tận dụng tối ưu các thiết bị phần cứng 
cũng như các tài nguyên trên mạng 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được kiến trúc máy tính song song 
- Nắm vững các mô hình lập trình song song., các thuật toán song song, cơ sở dữ liệu song song và phân tán. 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các chương trình song song nhằm tận dụng tối ưu các thiết bị phần cứng 

cũng như các tài nguyên trên mạng. 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Mạng Nơron 

và ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng Nơron 

- Hiểu được các loại mạng Nơron, các hệ thống tích hợp mạng Nơron với hệ mờ  
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu được mạng Nơron, các kiểu mạng. 

- Hiểu được hệ thống tích hợp mạng Nơron với hệ mờ 

- Biết được một số mô hình mạng Nơron  
- Có khả năng thiết kế mạng Nơron và ứng dụng 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc khai thác, sử dụng các loại mạng Nơron trong thực tế 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

20 Khai phá dữ 
liệu 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu 

- Hiểu và vận dụng được các thuật toán quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá mẫu dữ liệu: phương pháp cây 

quyết định, phương pháp phân loại và hồi quy…và một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu.  
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu 

- Hiểu và vận dụng được các thuật toán quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá mẫu dữ liệu. 

- Biết cơ sở dữ liệu phân tán và CSDL hướng đối tượng 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các bài toán khai phá dữ liệu trong các ứng dụng về thiết kế các cơ sở dữ liệu thực 

tế 

- Thiết kế được khai phá dữ liệu trong bài toán thực tế. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Học máy 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được các phương pháp học máy cơ bản 

- Hiểu và vận dụng được các thuật học máy, kỹ thuật và cài đặt. 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu các các phương pháp học máy, ứng dụng của học máy. 

- Hiểu và vận dụng các phương pháp học có giám sát, học không có giám sát, học nửa giám sát 

- Hiểu và vận dụng mạng nơron 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Có khả năng thiết kế chương trình với máy học 
- Thiết kế được các chương trình trong bài toán thực tế. 

22 Hệ hỗ trợ 

quyết định 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về hệ hỗ trợ ra quyết định 
- Hiểu và vận dụng được các cách tiếp cận trong việc phát triển hệ hỗ trợ 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được tổng quan về hệ hỗ trợ ra quyết định. 

- Hiểu được các yếu tố đóng góp cho việc hỗ trợ ra quyết định 
- Biết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL 

- Có khả năng xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định 

- Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong bài toán thực tế. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Công nghệ tri 

thức và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ tri thức. 

- Sử dụng được các kiến thức về công nghệ tri thức để xây dựng các phần mềm phục vụ thực tế 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu quản lý tri thức  

- Hiểu và vận dụng được Data Mining và khám phá tri thức. 

- Hiểu về các hệ cơ sở tri thức 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Các hệ mã 
nguồn mở 

1. Mục tiêu học phần 
- Tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở. 

- Hiểu và vận dụng được vai trò của các hệ điều hành mã nguồn mở, xu hướng phát triển của phần mềm mã nguồn mở. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và sử dụng các chương trình phần mềm mã nguồn mở 
- Hiểu đươc xu hướng mã nguồn mở 

- Biết cơ sở dữ liệu phân tán và CSDL hướng đối tượng 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng về thiết kế các cơ sở dữ liệu thực tế 
- Thiết kế được các cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài toán thực tế. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Giải thuật di 

truyền và ứng 
dụng 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được giải thuật di truyền, đây là một giải thuật mô phỏng lại quá trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên vào các bài toán tối ưu 
hóađưa ra lời giải tốt (có thể không là tối ưu nhất) khi mà không thể đưa ra được một thuật giải chính xác hay việc vét cạn các trường hợp 

là bất khả thi.  

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được giải thuật di truyền 
- Hiểu và mô phỏng lại quá trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên vào các bài toán tối ưu hóa 

- Vận dụng được thuật giải di truyền đã học vào các bài toán tối ưu trong thực tế. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Lập trình hàm 1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho người học những nguyên lí lập trình hàm, kiến thức cơ bản về kĩ thuật lập trình hàm. 

- Kiến thức nâng cao về kĩ thuật lập trình hàm: định nghĩa hàm, cách vào, ra dữ liệu, tổ chức và cấp phát bộ nhớ. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu các kỹ thuật của lập trình hàm 
- Sử dụng được các kiến thức về lập trình hàm để xây dựng các thư viện hàm 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết sử dụng môi trường và cấp phát bộ nhớ trong môi trường 
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xây dựng các phần mềm trong các ứng dụng về thiết kế các cơ sở dữ liệu thực tế 

- Thiết kế được các phần mềm phục vụ trong bài toán thực tế. 

27 An toàn và 
bảo mật dữ 

liệu 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các khái niệm chung về vấn đề an toàn cho hệ thống thông tin 

- Hiểu và vận dụng được tính bảo mật của một cơ sở dữ liệu 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Phát triển được nghề nghiệp của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được khái niệm chung về vấn đề an toàn cho hệ thống thông tin. 
- Hiểu được tính bảo mật của một cơ sở dữ liệu 

- Biết các hệ mã cổ điển, mã công khai, chữ ký điện tử. 

- Có khả năng bảo mật một cơ sở dữ liệu 
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Lập trình logic 1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày tổng quan về ngôn ngữ Prolog, các kiểu dữ liệu, phép toán, phép so sánh, ngữ nghĩa, danh sách, hoán vị, các thao tác cơ bản 
- Giúp người học hiểu được những kĩ thuật lập trình được ứng dụng tương đối phổ biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

- Vận dụng được các kiến thức về lập trình Prolog để xây dựng các phần mềm phục vụ thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu được các kiểu dữ liệu, phép toán, phép so sánh, ngữ nghĩa, danh sách, hoán vị, các thao tác cơ bản 

- Nắm vững những kĩ thuật lập trình được ứng dụng tương đối phổ biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

- Vận dụng được các kiến thức về lập trình Prolog để xây dựng các phần mềm phục vụ thực tế. 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Các mô hình 

dữ liệu 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày tổng quan về các mô hình, một số mô hình dữ liệu: mô hình thực thể - liên kết, mô hình phân cấp, mô hình hướng đối tượng, 

mô hình datalog, mô hình quan hệ,. mô hình dữ liệu dạng khối. 
- Giúp người học hiểu được các kiến thức về mô hình dữ liệu nói chung và một số loại mô hình dữ liệu thường được sử dụng. 

- Vận dụng được các kiến thức về mô hình dữ liệu, lý thuyết thiết kế … để thiết kế được các cơ sở dữ liệu tốt phục vụ cho việc phát triển và 

xây dựng các phần mềm ứng dụng. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được các kiến thức về mô hình dữ liệu nói chung và một số loại mô hình dữ liệu thường được sử dụng. 

- Nắm vững một số mô hình dữ liệu: mô hình thực thể - liên kết, mô hình phân cấp, mô hình hướng đối tượng, mô hình datalog, mô hình 
quan hệ,. mô hình dữ liệu dạng khối. 

- Vận dụng được các kiến thức về mô hình dữ liệu, lý thuyết thiết kế … để thiết kế được các cơ sở dữ liệu tốt phục vụ cho việc phát triển và 

xây dựng các phần mềm ứng dụng.. 
- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Phương pháp 

luận thiết kế 

phần mềm 

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày các khái niệm cơ bản về phương pháp hướng đối tượng, các phương pháp mô hình hóa dựa trên biểu đồ và quy trình phát triển 

phần mềm. Các phương pháp kiểm chứng và thẩm định tính đúng đắn của thiết kế. 

- Giúp người học hiểu được các thách thức trong phát triển phần mềm và cung cấp các phương pháp thiết kế phần mềm, đặc biệt là phương 

pháp thiết kế hướng đối tượng... 
- Vận dụng thiết kế được một số phần mềm sử dụng phương pháp thiết kế hướng đối tượng. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về phương pháp hướng đối tượng, các phương pháp mô hình hóa dựa trên biểu đồ và quy trình phát triển 
phần mềm. 

- Nắm vững các phương pháp kiểm chứng và thẩm định tính đúng đắn của thiết kế, các thách thức trong phát triển phần mềm và cung cấp 

các phương pháp thiết kế phần mềm. 
- Vận dụng thiết kế được một số phần mềm sử dụng phương pháp thiết kế hướng đối tượng.. 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiên túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 3.1 Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh       

1 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 

(Lý luận chính 

trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… 

khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Những nguyên 

lý cơ bản của 
Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 2 

(Lý luận chính 
trị 2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát 
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng 
nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng:  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế. 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch. 
3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 
đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 
3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 

đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 
Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Đường lối 
cách mạng của 

Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
(Lý luận chính 

trị 4) 

1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 

chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 

lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 

vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếng Anh 
A2.1 

1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 
- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học 

đầy đủ; Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực hợp tác trong 

khi làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Tiếng Anh 
A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tiếng Anh 

A2.3 

1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 
có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 
số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 

và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Giáo dục thể 
chất 1 

1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 
dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức khỏe 

cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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9 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 

trong các môn 
sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Giáo dục thể 
chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Pháp luật đại 
cương  

1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 

luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 

vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 

phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái 

quy định của pháp luật 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II Khối kiến 

thức giáo dục 

chuyên 

nghiệp 

        

II.1 Khối kiến 

thức của 

nhóm ngành  

        

13 Tiếng Anh 
chuyên ngành 

1. Kiến thức:  
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên: 

- Có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục quốc phòng – An ninh. 

- Có khả năng giao tiếp: nghe, nói, đọc viết về các chủ đề chuyên ngành quen thuộc. 
- Có thể đọc, dịch và hiểu được những tài liệu chuyên ngành cơ bản đến phức tạp. 

- Nắm được những thuật ngữ chuyên ngành cơ bản. 

2. Kỹ năng:  
- Nắm được một số những kỹ năng dịch chuyên ngành cơ bản 

- Phát huy khả năng giao tiếp, khả năng đọc dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành  

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

14 Phương pháp 

thống kê trong 
Giáo dục quốc 

phòng và an 

ninh 

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường trong quốc phòng- an ninh. 

2. Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa . 
3. Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 

4. Năng lực: 

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu. 
- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê. 
- Có năng lực làm việc theo nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15  Học thuyết 

Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

chiến tranh, 
quân đội và 

bảo vệ Tổ 

quốc 

1. Kiến thức: Hiểu được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa; Trình bày được những nét chính quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội, bảo vệ Tổ quốc (nguồn gốc, 
bản chất, các kiểu chiến tranh, quy luật chiến tranh); Hiểu và phân tích được những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng QĐND Việt Nam và bảo vệ Tổ 

quốc XHCN. 
2. Kỹ năng: Biết tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện khác nhau; vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng; 

Có khả năng phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa; giá trị tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa về bản chất, chức năng, nhiệm vụ, sức 
mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam; Có năng lực giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo 

dục phổ thông, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; Biết cách rèn luyện những kỹ năng quân sự cần thiết của người giáo viên. 

3. Thái độ: Hình thành nhân cách phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo; Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỷ luật 
và tác phong quân sự mẫu mực; Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không 

ngừng nâng cao trình độ kiến thức. 

4. Năng lực: Phẩm chất chính trị, trách nhiệm công dân, năng lực giáo dục qua dạy học môn học, kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, 

liên môn; năng lực tham gia các hoạt động xã hội, năng lực vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt 

động xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Tâm lý học 
quân sự 

1. Kiến thức:  
- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học quân sự. 

- Nắm được đặc điểm nhân cách, sự tác động của biến đổi kinh tế - xã hội đến nhân cách học sinh, sinh viên; những yêu cầu tâm lý trong 

giáo dục, xây dựng nhân cách học sinh, sinh viên.  
- Hiểu được tâm lý học tập thể học sinh, sinh viên và cơ sở tâm lý của việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. 

- Nắm được đặc điểm của chiến tranh hiện đại và tác động của nó đối với tâm lý học sinh, sinh viên và tập thể học sinh, sinh viên. 

- Nắm được nội dung và biện pháp chuẩn bị tâm lý cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 
- Trình bày được khái niệm, hiểu được bản chất của chiến tranh tâm lý và cách phòng chống chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch. 

- Nắm được các kênh tác động tư tưởng, các thủ đoạn, phương tiện của chiến tranh tâm lý và các biện pháp phòng, chống chiến tranh tâm 

lý. 
- Nắm được kỹ năng giao tiếp của người giáo viên, giảng viên quốc phòng và an ninh. 

2. Kỹ năng:  

- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng, phát triển nhân cách học sinh.  
- Nhận dạng được các thủ đọan chiến tranh tâm lý của địch. 

- Có kỹ năng định hướng các dư luận tích cực và các tin đồn tiêu cực. 

- Biết động viên khích lệ học sinh chuẩn bị tâm thế cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 
- Biết tự điều chỉnh bản thân, tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. 

3. Thái độ: 

- Chuyên cần hăng say học tập, nghiên cứu tìm hiểu và biết liên hệ thực tế. 
- Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

- Xây dựng ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần đoàn kết, chủ động trong việc tự xây dựng và hoàn thiện nhân cách sinh viên. 

4. Năng lực: Phẩm chất chính trị; năng lực giáo dục qua dạy học môn học; kiến thức khoa học nền tảng, liên môn, bổ trợ; trách nhiệm công 
dân, đạo đức nghề nghiệp; năng lực tìm hiểu cá nhân người học; năng lực tìm hiểu tập thể lớp; năng lực giải quyết các tình huống sư phạm, 

năng lực giáo dục học sinh có các hành vi không mong đợi, năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực giao tiếp trong các mối 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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quan hệ xã hội, năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội; năng lực giao tiếp với học sinh; năng lực tham gia các hoạt động xã hội; 

năng lực vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội. 

17 Giáo dục học 

quân sự 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ của giáo dục quân sự; quá trình sư phạm trong nhà trường quân sự. 
- Phân tích được bản chất, quy luật của quá trình dạy học; nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường quân sự; 

- Hiểu và trình bày được các đặc trưng và nguyên tắc giáo dục; công tác quản lý quá trình giáo dục học sinh, sinh viên 

- Trình bày được cấu trúc nội dung văn hóa sư phạm của người giáo viên, giảng viên GDQP và AN. 
2. Kỹ năng: 

- Có các kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh liên quan đến công tác giáo dục gia đình trong giai đoạn hiện nay. 

- Có kỹ năng rèn luyện, phát triển hoàn thiện văn hóa sư phạm. 
- Biết vận dụng kiến thức quân sự vào qua strinhf huấn luyện học sinh. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ tôn trọng vao trò công tác giáo dục học sinh. 

- Thể hiện đúng phong các sư phạm, phát huy vai trò của người giáo viên GDQP và AN trong nhà trường. 

4. Năng lực: 
- Phẩm chất chính trị: Năng lực giáo dục qua dạy học môn học; Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Trách nhiệm công dân; đạo đức nghề nghiệp; năng lực tmf hiểu cá nhân người học; năng lực tìm hiểu tập thể lớp; năng lực giải quyết các 

tình huống sư phạm; năng lực giáo dục học sinh có các hành vi không mong đợi; năng lực phi không mong đợi; năng lực giao tiếp ngôn 
ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội; năng lực giao tiếp với học sinh; năng lực tham gia các hoạt động xã 

hội, năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Công tác 

Đảng, công 
tác chính trị 

trong QĐND 

Việt Nam 

1. Kiến thức 

 - Hiểu rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) trong quân đội; 
- Hiểu và phân tích được những nguyên lý, quy luật; nguyên tắc, chế độ; phương hướng, nhiệm vụ; nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, 

CTCT;  

- Nắm vững các nội dung cơ bản về công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chi bộ, chi đoàn và công tác thi đua trong quân đội. 

2. Kỹ năng 

Biết nhìn nhận và khẳng định những tư tưởng, quan điểm, việc làm đúng; phê phán, khắc phục những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, những 

hành động sai trái về Đảng;  
- Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 

hiện nay; 

- Biết quán triệt và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng trong quân đội vào điều kiện thực tế; 
- Có khả năng đảm nhiệm vị trí người cán bộ chính trị cấp phân đội trong quân đội; 

- Biết vận dụng sáng tạo vào công tác Đoàn thanh niên trong nhà trường để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên về mọi mặt, tích cực 

tham gia xây dựng Đảng 
3. Thái độ 

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những vấn đề liên quan đến nhận thức về Đảng và công tác xây dựng 
Đảng; 

- Có thái độ khách quan, khoa học và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Giáo dục người học đi theo con đường của Đảng, Bác đã lựa chon. 
4. Năng lực 

- Phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, nhà nước, nhân dân, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có lòng yêu quê 

hương đất nước, ý chí căm thù giặc sâu sắc 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Nâng cao nhận thức tư duy về lý luận, biết xen xét đánh giá một sự vật, hiện tượng một cách 

khách quan, toàn diện lịch sử, cụ thể.  

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Các môn khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quân sự 
- Trách nhiệm công dân: Bảo vệ sự trong sang của chủ ngĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhan dân và chế độ 

xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp: Xây dựng được tinh thần đoàn kết gắn bó trong tập thể lớp học, tương trợ, giúp đỡ nhau trong 
học tập. Có tinh thần đấu tranh phê binh và tự phê bình mạnh dạn, thẳng thắn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Điều lệnh 

quản lý bộ đội 

1. Kiến thức: 

Hiểu và nắm vững các nội dung cơ bản của Điều lệnh quản lý bộ đội (chức trách và mối quan hệ quân nhân; Lễ tiết tác phong quân nhân; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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Chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác; Đóng quân, canh phòng; Quản lý quân nhân và tài sản quân nhân; Khen thưởng và xử 

phạt; Khiếu nại, tố cáo; Mười lời thề danh dự quân nhân, mười hai điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân).  

2. Kỹ năng:  
Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp, tác phong công tác khoa học cho bản thân. Xây dựng 

nền nếp học tập, công tác chính quy, khoa học trong tập thể lớp và nhà trường. 

3. Thái độ: 
Cầu thị, tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; năng lực giáo dục 

qua giảng dạy môn học; khả năng, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ giảng dạy ở trường phổ 
thông; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục; 

năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Thể thao quốc 

phòng 

1. Kiến thức: 

Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về thể thao quốc phòng, thông qua tập luyện để phát triển các tố chất về thể lực, nâng cao sức khỏe toàn 

diện; Nắm vững và phân tích được các động tác võ cơ bản, võ đồng diễn, biết tổ chức thực hành huấn luyện, thi đấu và luyện tập nâng cao; 

Nắm chắc điều lệ và quy tắc thi đấu các nội dung bắn súng bộ binh, ném lựu đạn xa trúng hướng và chạy vũ trang. 
2. Kỹ năng:  

Thành thạo các động tác võ cơ bản, võ đồng diễn; Có kỹ năng huấn luyện đội tuyển của nhà trường để tham gia thi đấu các nội dung ba 

môn quân sự phối hợp do các ngành, các cấp tổ chức. 
3. Thái độ:  

Hiểu đúng về tầm quan trọng của sức khỏe đối với đời sống con người; Có sự tôn trọng và thái độ ủng hộ đối với các hoạt động thể dục thể 

thao của nhà trường và của lớp; Xây dựngcho học sinh có ý thức, thói quen và niềm say mê luyện tập để rèn luyện thân thể. 
4. Năng lực (năng lực chung và năng lực đặc thù môn học): năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; khả năng, kỹ năng các khoa học 

liên môn, bổ trợ, nền tảng; có phẩm chất chính trị; trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ, học tập; kiến thức, kỹ năng các môn 

học sẽ giảng dạy ở trường phổ thông; năng lực dạy học tích hợp; năng lực tham gia các hoạt động xã hội; năng lực tổ chức các hoạt động 
xã hội. 

2 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như quy 

định. 

21 Địa hình quân 

sự 

1. Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình: khái niệm, phân loại; Ký hiệu địa vật, dáng đất; chữ viết tắt và các ký 

hiệu quân sự trên bản đồ;Nắm vững tác dụng, cấu tạo, cách sử dụngcác phương tiện: ống nhòm, địa bàn, thước chỉ huy; Hiểu rõ ứng dụng 

của bản đồ số trong lĩnh vực quân sự; nắm chắc các quy định về công tác bảo quản, giữ gìn trang thiết bị. 
2. Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng các phương tiện chỉ huy xác định tọa độ, chỉ thị mục tiêu, sử dụng bản đồ ngoài thực địa đáp ứng với yêu cầu 

huấn luyện chiến đấu; Thành thạo sử dụng bản đồ ngoài thực địa, ống nhòm, thước chỉ huy, địa bàn; cách đo tính diện tích trên bản đồ, đi 

góc phương vị. 
3. Thái độ: Trân trọng các tri thức khoa học kỹ thuật quân sự; Hình thành thói quen khoa học khi tác nghiệp bản đồ, thói quen bảo quản 

giữ gìn trang thiết bị quân sự. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ 
năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực giao tiếp 

ngôn ngũa và phi ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Công sự, 
thuốc nổ, vật 

cản, vũ khí tự 

tạo 

1. Kiến thức: Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về các loại công sự, vật cản được sử dụng trong chiến đấu; Nắm vững những vấn đề chung 
về thuốc nổ, vũ khí tự tạo và thiết bị bắn tập trong huấn luyện chiến đấu. 

2. Kỹ năng: Thành thạo trong xây dựng các loại hầm hào, công sự trận địa, biết bố trí và khắc phục các loại vật cản; Biết tính toán thuốc nổ 

và gói buộc lượng nổ; biết sử dụng lượng nổ phù hợp trong sản xuất và trong các tình huống chiến đấu cụ thể; Biết sử dụng các loại vũ khí 
tự tạo, có thể tự tạo được một số loại vũ khí đơn giản; Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

3. Thái độ: Có thái độ tôn trọng và kế thừa những tri thức quân sự và truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông (cách sử dụng phương 

tiện sẵn có để đánh giặc độc đáo, thông minh, sáng tạo) trong lịch sử; Củng cố, phát huy ý thức giữ gìn và kế thừa những giá trị vật chất, 
tinh thần quý báu của dân tộc. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ 

năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực giao tiếp 
ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Chiến thuật tổ, 

tiểu đội bộ 
binh 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững vị trí, nhiệm vụ của tổ, tiểu bộ binh trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự; 
- Hiểu và phân tích được cáckiến thức cơ bản về yêu cầu chiến thuật, cách đánh và hành động của tổ, tiểu đội bộ binh trong công tác chuẩn 

bị và thực hành đánh chiếm các mục tiêu. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng: 

- Trên cương vị Tổ trưởng, Tiểu đội trưởng bội binh nhận nhiệm vụ của cấp trên và giao nhiệm vụ cho tổ tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng; 

- Biết quan sát địch, địa hình, xác định cách đánh, hiệp đồng chiến đấu; 
- Biết công tác tổ chức chuẩn bị và thành thạo hành động chỉ huy tổ, tiểu bộ binh trong chiến đấu;  

- Xử trí linh hoạt các tình huống chiến đấu; 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, tập bài chiến thuật và giảng dạy sau này. 
3. Thái độ: 

- Xác định rõ nhiệm vụ được giao và ý chí quyết tâm trong tập bài chiến thuật; 

- Tuân thủ nghiêm túc mệnh lệnh của giáo viên và kỷ luật chiến trường. 
4. Năng lực: trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; 

năng lực hợp tác thích ứng. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Chiến thuật 

trung đội bộ 

binh 

1. Kiến thức:  

- Nắm vững vị trí, nhiệm vụ, khả năng chiến đấu của trung đội bộ binh khi làm nhiệm vụ đột kích 1 và trong chiến đấu phòng ngự; 

- Hiểu và phân tích được tình hình địch, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chiến thuật, cách đánh của trung đội bộ binh trong các nhiệm vụ cụ thể; 

- Nắm chắc nội dung hành động của trung đội trước, trong và sau chiến đấu. 
2. Kỹ năng: 

- Trên cương vị Trung đội trưởng nhận nhiệm vụ của cấp trên và giao nhiệm vụ cho trung đội tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng; 

- Biết đánh giá tình hình địch, tình hình địa hình, hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ cho các tiểu đội, biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu với cấp 
trên và đơn vị bạn; 

- Biết công tác tổ chức chuẩn bị và thành thạo chỉ huy trung đội bộ binh trong các hành động chiến đấu; 

- Xử trí linh hoạt các tình huống chiến đấu; 
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tập bài và trong giảng dạy sau này. 

3.Thái độ: 

- Xác định rõ nhiệm vụ được giao và ý chí quyết tâm trong chỉ huy trung đội tập bài. 
- Tuân thủ nghiêm túc mệnh lệnh chiến đấu và kỷ luật thao trường. 

4. Năng lực: trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; 

năng lực hợp tác thích ứng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Khối kiến 

thức chuyên 

ngành  

  30     

  Bắt buộc   28     

25 Động tác đội 
ngũ từng 

người  

1. Kiến thức: Hiểu và thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ từng người có súng. 
2. Kỹ năng: Thực hiện đúng, thành thạo các động tác cơ bản đội ngũ từng người có súng; Thực hiện đúng, thành thạo các động tác đội ngũ 

từng người không có súng; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN ở 

trường trung học phổ thông. 
3. Thái độ: Có ý thức tự rèn luyện để không ngừng bổ sung, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của 

Giáo dục & đào tạo đối với giáo viên Giáo dục quốc phòng &an ninh. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến thức, kỹ 

năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng moonh ọc sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng phương pháp, 

phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh 
giá kết quả học tập của học sinh; năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

3 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 
tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như quy 
định. 

26 Đội ngũ đơn 

vị 

1. Kiến thức: Hiểu và nắm vững thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn. 

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác điều khiển (chỉ huy) tập hợp đội hình cơ bản tiểu đội, trung đội; Thực hiện được động tác điều 

khiển (chỉ huy) tập hợp đội hình cơ bản của đại đội, tiểu đoàn; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" 
trong chương trình GDQP&AN ở trường trung học phổ thông; Biết vận dụng vào các hoạt động chung của nhà trường. 

3. Thái độ: Ý thức được vai trò của cá nhân trong các hoạt động tập thể; nâng cao trách nhiệm xây dựng tinh thần đồng đội, rèn luyện tính 

kỷ luật. 
4. Năng lực: Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): trách nhiệm công dân; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; kiến 

thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng phương 

pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực quản lý lớp học; năng lực 
đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 
được cho theo thang điểm 10. Điểm 

trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 
tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như quy 
định. 
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27 Vũ khí bộ 

binh 

1. Kiến thức: Nhận biết được các loại vũ khí và hỏa khí đi cùng bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54); Nắm vững tác dụng, tính 

năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động của súng, đạn các loại vũ khí bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54); Nắm vững nguyên 

tắc, động tác tháo lắp thông thường, cách lau chùi bảo quản các loại vũ khí bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54). 
2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác tháo lắp thông thường súng AK, CKC; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung 

"Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. Biết sử dụng các loại vũ khí bộ binh vào thực tế chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc. 
3. Thái độ: Nhận thức được vai trò quan trọng của vũ khí trang bị trong chiến đấu; Có thái độ trân trọng và yêu quý vũ khí; nâng cao ý 

thức bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị; bảo đảm an toàn về người và vật chất, vũ khí trang bị trong huấn luyện. 

4. Năng lực: phẩm chất chính trị; trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; 
kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lựcdạy học phân hóa; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá 

kết quả học tập của học sinh; năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả dạy học; năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Lý thuyết bắn 

và quy tắc bắn 

súng bộ binh 

1. Kiến thức: Nắm được các kiến thức cơ bản; sự cháy của thuốc phóng, sức giật và góc nảy của đường đạn trong nòng; chuyển động của 

đầu đạn, các dạng đường đạn ý nghía và thực tiễn,, khoảng nguy hiểm, khoảng che đỡ, khoảng an toàn của đường đạn ngoài nòng; nắm 

được các nội dung quy tắc chung của súng bộ binh (AK, CKC, B40, B41, K54). 
2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN Trung học phổ 

thông. Biết kiến thức vận dụng kỹ năng sử dụng các loại vũ khí bộ binh vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

3. Thái độ: Nhận thức được vai trò lý luận chung, tầm quan trọng của vũ khí trang bị trong chiến đấu; Có thái độ tìm hiểu mở rộng lý luận 
chung về lý thuyết và quy tắc bắn súng bộ binh; nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị; bảo đảm an toàn về người và vật chất, 

vũ khí trang bị trong huấn luyện. 

4. Năng lực: Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; Kiến 
thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; Năng lực 

dạy học phân hóa; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

29 Kỹ thuật bắn 

súng bộ binh 

1. Kiến thức: Nắm vững một số nội dung cơ bản về tư thế, động tác bắn và kiểm tra, hiệu chỉnh súng bộ binh. Nắm vững yếu lĩnh, tư thế 

động tác chuẩn bị, thực hành và kết thúc huấn luyện, phương pháp kiểm tra bắn tại chỗ các loại súng bộ binh (AK, CKC, K54). 

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chỗ các loại súng AK, CKC, K54. Biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bằng súng 

AK, CKC, K54. Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ 

thông. Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 
3. Thái độ: Xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị. Thực hiện đúng động tác cơ bản trong luyện tập và bắn kiểm tra, quy tắc bảo đảm an 

toàn con người, vật chất, vũ khí trang bị trong huấn luyện và chiến đấu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên 
môn, bổ trợ, nền tảng; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức 

dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hóa, năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK2 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 

trung bình cộng của điểm các bài 
thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 
được chuyển sang điểm chữ như quy 

định. 

30 Lựu đạn và kỹ 
thuật ném lựu 

đạn 

1. Kiến thức: Nắm vững tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của một số loại lựu đạn. Nắm vững quy tắc sử dụng lựu đạn và tư thế 
động tác ném lựu đạn, đảm bảo an toàn an toàn người và vũ khí trang bị trong huấn luyện, kiểm tra.  

2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác ném lựu đạn, đảm bảo an toàn người và vũ khí trang bị. Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy 

học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc. 

3. Thái độ: Xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị. Thực hiện đúng quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và chiến đấu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên 
môn, bổ trợ, nền tảng; Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức 

dạy học bộ môn; Năng lực dạy học phân hóa; Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Chiến thuật cá 
nhân 

1. Kiến thức: 
- Hiểu được ý nghĩa, yêu cầu chiến thuật; nắm vững được các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu của các nhân. 

- Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu, các loại địa hình, địa vật; nắm vững tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật, quan sát phát hiện chỉ 

thị mục tiêu trong chiến đấu. 
- Hiểu được yêu cầu chiến thuật; nắm vững được hành động của từng người trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự.  

2. Kỹ năng: 

- Thực hiện thành thạo các tư thế động vận động trong chiến đấu, biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình và trong các tình huống diễn 
ra. 

- Thực hiện được hành động của cá nhân trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự. 

3 HK3 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 
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- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tập bài và giảng dạy sau này. 

3. Thái độ: Luôn gắn ý thức địch tình trong huấn luyện các tình huống chiến thuật, có hành động bí mật, khẩn trương, linh hoạt. 
4. Năng lực (Năng lực chung, năng lực đặc thù): Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ 

trợ, nền tảng. Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 

bộ môn. Năng lực dạy học phân hóa. Năng lực dạy học tích hợp. Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh. Năng giao tiếp ngôn ngữ 
và phi ngôn ngữ. Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

được chuyển sang điểm chữ như quy 

định. 

32 Lịch sử, 

truyền thống 

quân đội và 
công an 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và trình bày được quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt 

Nam anh hùng. 
- Hiểu và phân tích được những bài học kinh nghiệm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân qua các giai đoạn và thời kỳ cách 

mạng  

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.  

2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam" trong chương trình 

GDQP&AN trung học phổ thông.  
3. Thái độ:  

- Bồi dưỡng tình cảm và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội và Công an nhân dân. 

- Củng cố niềm tin vào sức mạnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam . 
4. Năng lực: 

- Trách nhiệm công dân: Xây dụng tốt mối đoàn kết gắn bó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào quân đội khi 

đất nước cần. 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:Giáo dục về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt 

Nam. 

- Phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, Bác, nhân dân và chề độ xã hội chủ nghĩa, có lòng yêu quê hương đất nươc, ý chí căm thù 
giặc. 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Nâng cao lòng tự hòa về truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta, Quân đội nhan dan và 

Công an nhân dân. 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Bổ trợ môn học nghệ thuật quân sự Việt Nam, Việt Nam đánh giặc giữ nước. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Công tác bảo 

đảm hậu cần, 

quân y 

1. Kiến thức: Nắm được hệ thống tổ chức hậu cần và công tác bảo đảm hậu cần trong QĐND Việt Nam. Nắm được kỹ thuật đào và sử 

dụng bếp Hoàng Cầm; kỹ thuật mắc tăng, võng trong hoạt động dã ngoại. Nắm được công tác bảo đảm vệ sinh trong hành, trú quân dã 

ngoại. Hiểu được nguyên nhân, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng biện pháp đơn giản. Nắm được kiến 
thức cơ bản ban đầu về các kỹ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo, chuyển thương.  

2. Kỹ năng: Biết cách đào bếp Hoàng Cầm và mắc tăng, võng trong hoạt động dã ngoại Biết vận dụng kiến thức đã học vào các tổ chức 

hoạt động dã ngoại trong thực tế cuộc sống. Biết cách xử lý đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường; biết băng những vết thương và ứng 
dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ. Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương. Biết 

vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Phòng thủ dân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. Biết vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 

3. Thái độ: Ý thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong thời bình và trong thời chiến. Có thái độ 

tích cực, nhiệt tình, sẵn sàng cứu giúp người gặp khó khăn, tai nạn. Xây dựng tinh thần “mình vì mọi người”. Luôn lạc quan, bình tĩnh xử 
trí mọi tình huống; biết tự cứu chữa, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập. Năng lực giáo dục 

qua giảng dạy môn học. Kiến thức, kỹ năng các khoa học nền tảng, liên môn, bổ trợ. Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 
Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh. Năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

34 Đường lối 

quân sự của 

Đảng cộng sản 
Việt Nam 

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng như: về chiến tranh nhân dân; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 
- Hiểu được những nội dung cơ bản về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

2. Kỹ năng:Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân" trong 

chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  
3. Thái độ:  

- Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành đường lối và vận động nhân dân thực hiện đường lối quân sư của 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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Đảng. 

- Có ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc. 

4. Năng lực (năng lực chung và năng lực đặc thù):  
 - Phẩm chất chính trị 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Trách nhiệm công dân 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

 - Tự học, tự nghiên cứu. 

35 Lịch sử chiến 
tranh và nghệ 

thuật quân sự 

Việt nam 

1. Kiến thức: Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; tinh thần yêu nước, ý chí 
quật cường, tài thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học để giáo dục khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong HS. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam" trong chương trình 

GDQP&AN trung học phổ thông.  
3. Thái độ: Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

36 Bảo vệ an 

ninh quốc gia 

và giữ gìn trật 
tự an toàn xã 

hội 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và nêu được các khái niệm: An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia; trật tự an toàn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 

“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; quần chúng, vận động quần chúng, vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Phòng chống chiến lược “Diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội, xây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Trách nhiệm của HS với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; tác hại của ma túy và 

trách nhiệm của HS, SV trong phòng chống ma túy" trong chương trình môn học Công dân với Tổ quốc ở trung học phổ thông.  

3. Thái độ: xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống 
chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 

- Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội. 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn: 

Chọn 1 trong 

số các môn 

sau 

  2     

37  Lịch sử chiến 

tranh và nghệ 
thuật quân sự 

thế giới 

1. Kiến thức:  

- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học 
- Trình bày được những nét chính về chiến tranh, chế độ tuyển mộ và tổ chức trang bị quân đội trong các thời đại: Chiếm hữu nô lệ, phong 

kiến, tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa. 

- Hiểu và phân tích được sự phát triển của nghệ thuật quân sự trong các thời đại: Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, đế quốc 
chủ nghĩa. 

- Trình bày được các giai đoạn chính của cuộc chiến tranh và sự phát triển của lực lượng vũ trang trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

- Hiểu và phân tích được nghệ thuật quân sự Xô-Viết và của các nước Anh, Mỹ, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. 
2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng các kiến thức về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới để lý giải các xung đột vũ trang trên thế giới hiện nay. 

- Có tư duy sáng tạo trong vận dụng những kiến thức về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới vào học tập, nghiên cứu, giảng 
dạy và công tác sau này. 

3. Thái độ:  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Kiên quyết đấu tranh lên án các cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh xâm lược, phục vụ lợi ích của giai cấp bóc lột; ủng hộ các cuộc 

chiến tranh chống xâm lược, chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

- Củng cố niềm tin vững chắc vào sự phát triển của lực lượng vũ trang và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, với nhân dân. 

- Biết vận dụng đường lối nghệ thuật quân sự thế giới vào dạy học liên môn 
- Nắm chắc kiến thức đã học xây dựng lòng yêu nước, yêu CNXH. 

- Sẵn sàng tham gia xây dựng LLVT khi Tổ quốc cần. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

38 Hiểu biết về 
quân đội nước 

ngoài 

1. Kiến thức: Hiểu được những nét khái quát về đất nước, con người các nước trong khu vực Đông Nam Á; Nắm được sơ lược quá trình 
hình thành và phát triển của quân đội các nước về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị trong chiến đấu. Nắm được tổ chức, biên chế và nhiệm 

vụ trong tác chiến của quân đội Mỹ. 

2. Kỹ năng:  

- Từ việc hiểu biết về Quân đội các nước, qua đó có thể rút ra được những điểm mạnh, yếu. 

- Biết so sánh giữa Quân đội ta với Quân đội các nước trong khu vực Đông Nam Á. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá về lực lượng vũ trang các nước trong khu vực Đông Nam Á và quân đội Mỹ. 

- Liên hệ với quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam để khơi dậy niềm tự hào, xây dựng niềm tin, đề cao 
trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN... 

4. Năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù):  

 - Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập. 
- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học.  

- Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng.  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 
- Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học.  

- Năng lực quản lý lớp học. 

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Luật hình sự 

và tố tụng 

hình sự 

1. Kiến thức: 

- Hiểu rõ những khái niệm trong luật; 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự;  
- Nắm vững đối tượng và phạm vi điều chỉnh. 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự trong thực tiễn; 
- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của Luật một cách hiệu quả;  

- Biết áp dụng những kiến thức cơ bản của Luật vào thực tiễn; Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo 
các chuẩn mực của pháp luật; 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ tin tưởng tuyệt đối vào tính đúng dắn, nghiêm minh của pháp luật; 

- Tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. 

4. Năng lực (Năng lực chung, năng lực đặc thù):  
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn  

- Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm 

- Năng lực giáo dục học sinh có các hành vi không mong đợi 
- Năng lực vận động, giáo dục thuyết phục học sinh chấp hành pháp luật nhà nước. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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40 Vũ khí hủy 

diệt lớn 

1. Kiến thức: 

- Hiểu rõ tính năng, đặc điểm chiến đấu, tính chất tác hại của một số loại vũ khí hủy diệt lớn; Nắm chắc cách phân loại và các phương tiện 

địch thường sử dụng vũ khí hủy diệt lớn; Hiểu và phân tích được các nguyên tắc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Các loại khí tài phòng 
chống;  

- Nắm được hành động của phân đội trong chiến đấu khi địch tập kích vũ khí hủy diệt lớn. 

2. Kỹ năng:  
- Có kiến thức cơ bản, biết được đặc điểm, tác hại và cách phòng chống một số loại vũ khí hủy diệt lớn địch có thể sử dụng trong chiến 

tranh tương lai. 

- Biết sử dụng các loại khí tài phòng độc khi địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn. 
3. Thái độ: Củng cố ý thức tự bảo vệ, đề phòng địch sử dụng các loại vũ khí hủy diệt lớn trong chiến tranh. 

4. Năng lực: 

 - Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập. 

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học.  

- Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng. 

- Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học.  
- Năng lực quản lý lớp học. 

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

- Năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

41 Thông tin tác 

chiến điện tử 
và phòng 

chống địch 

tiến công hỏa 
lực bằng vũ 

khí công nghệ 

cao 

1. Kiến thức: Hiểu rõ các thông tin về tác chiến điện tử và khả năng tác chiến điện tử của địch; Nắm chắc các biện pháp phòng chống tác 

chiến điện tử của địch trong chiến tranh hiện đại; Hiểu và phân tích được vị trí vai trò của chiến tranh thông tin. Hiểu rõ tính năng chiến 
đấu, đặc điểm nổi bật và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch; Nắm chắc các biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực 

bằng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh hiện đại. 

2. Kỹ năng: Đánh giá được điểm mạnh, yếu trong tác chiến điện tử của địch hiện nay;Biết vận dụng triển khai các biện pháp phòng chống 
tác chiến điện tử của địch vào thực tế. Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa vũ khí công nghệ cao với vũ khí thông thường; Biết 

vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống vũ khí công nghệ cao đơn giản. 

3. Thái độ:  
Không dao động, lo ngại khi địch sử dụng các phương tiện và biện pháp tác chiến điện tử; Không chủ quan mất cảnh giác trước các thủ 

đoạn tác chiến điện của địch. Xây dựng quan điểm nhận thức đúng đắn.  

Không tuyệt đối hóa vũ khí công nghệ cao và trình độ tác chiến của địch trong chiến tranh dễ gây tư tưởng hoang mang lo sợ trước 
nhữngđòn tấn công của địch; 

4. Năng lực:  

- Trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập. 
- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học.  

- Kiến thức, kĩ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng.  

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
- Năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Hiểu biết về 
phòng thủ dân 

sự và công tác 

phòng không 
nhân dân 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và trình bày được những vấn đề chung về nguyên tắc, phương châm tổ chức hoạt động phòng thủ dân sự, làm cơ sở vận dụng trong 

học tập, công tác giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 

- Hiểu, trình bày được tác hại và cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai, vận dụng vào thực tế ở địa 
phương 

- Hiểu được những nội dung cơ bản, ban đầu về phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không, nội dung và cách tiến 

hành công tác phòng không nhân dân. 
2. Kỹ năng:  

- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai 

- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không 
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học chủ đề "Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ 

thông.  

3. Thái độ:  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cho người học 

- Ý thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động phòng thủ dân sự và công tác phòng không nhân dân trong thời bình và thời 

chiến. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Trách nhiệm công dân 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
- Phẩm chất chính trị 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

43 Công tác quốc 
phòng, quân 

sự địa phương 

1. Kiến thức:  
- Hiểu biết vể công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác xây dựng và họat động của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng 

Huyện (Quận, Thị) thành khu vực phòng thủ vững chắc; 

 - Trình bày được đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, hình thức, phương pháp hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu 

vực phòng thủ. 

 - Hiểu và phân tích được nguyên tắc phối hợp của lực lượng vũ trang địa phươngvới công an giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội. 

 - Hiểu và phân tích được nội dung xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên 

 - Hiểu và phân tích được khái niệm, vị trí, vai trò,nguyên tắc, yêu cầu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở xã, phường, thị trấn; hội 
đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã. 

2. Kỹ năng:  

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm công tác tham mưu về công tác quốc phòng địa phương; 
- Có năng lực thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cấp phân đội. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ, ý thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây 
dựng thế trận chiến tranh nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

 - Sẵn sàng tham gia lực lượng quân sự địa phương và hoàn thành tốt mọi niệm vụ được giao. 

4. Năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù): 
- Phẩm chất chính trị; 

- Trách nhiệm công dân 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội 

- Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

44 Tổ chức quân 
đội, công an; 

Nhà trường 
quân đội, công 

an và tuyển 

sinh đào tạo 

1. Kiến thức: 
- Hiểu được tổ chức và hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội và Công an. 

- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. 
- Nắm vững các nội dung cơ bản về tổ chức hệ thống nhà trường Quân đội, Công an và chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự, công an.  

2. Kỹ năng 

Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; Nhà trường Quân đội, Công an 
và tuyển sinh đào tạo" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. 

3. Thái độ  

- Củng cố niềm tin vào sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân. 
- Xây dựng tình cảm trân trọng, yêu mến các lực lượng vũ trang nhân dân, có nguyện vọng được vinh dự phục vụ trong lực lượng quân 

đội, công an. 

- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang khi Tổ quốc cần. 
4. Năng lực chung và năng lực đặc thù 

- Phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, có long yêu quê hương, dất nước, ý chí căn thù 

giặc 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: khêu ngợi truyền thống của nhà trường Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thong: Làm tốt công tác truyền cảm hứng cho các em đam mê về truyền thống quuaan đội nhân 

dân và Công an nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Trách nhiệm công dân: sẵn sang gia nhập Quân đội và công an khi đất nước cần. Nắm và hiểu rõ tổ chức quân đội, công an, nhà trường 

quân đội, công an. 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: các môn khoa học xã hội và nhân văn. 

III Khối kiến 

thức nghiệp 

vụ 

  37     

  Bắt buộc   33     

45 Tâm lý học 
đại cương 

(Tâm lý học 
1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 

thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 
sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc theo 

nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực tế 

cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực tập 

sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

46 Tâm lý học sư 
phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT (Tâm lý 
học 2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc điểm 

tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo viên 

THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy 
học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề sư 

phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 
Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề 

dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 

lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

47 Những vấn đề 
chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 
 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc 

dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết 

với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

48 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 
trường THPT 

(Giáo dục học 

2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  
- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và 

giáo dục sau này.  

3. Thái độ:  
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

49 Phương pháp 
NCKH và 

khoa học 

GDQP&AN 

1. Kiến thức: 
- Hiểu biết và trình bày được những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học; các quan điểm về phương pháp nghiên cứu khoa 

học. 

- Hiểu khái niệm và biết phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học; biết chuẩn bị và triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học 
cụ thể. 

- Hiểu và đánh giá được phẩm chất, năng lực của người cán bộ nghiên cứu khoa học; biết được quá trình hình thành, hoàn thiện phẩm chất, 

năng lực của người cán bộ nghiên cứu khoa học và vận dụng vào việc tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân. 
2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng các quan điểm, các phương pháp nghiên cứu khoa học để chọn lựa và nghiên cứu vấn đề thuộc khoa học giáo dục quốc 

phòng và an ninh cụ thể. 
- Biết lập đề cương và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. 

 - Biết công bố một sản phẩm khoa học và đánh giá công trình khoa học. 

3.Thái độ:  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học chuyên ngành giáo dục quốc phòng 

và an ninh nói riêng. 

- Có niềm say mê nghiên cứu khoa học và truyền thụ niềm say mê cho học sinh. 
- Giữ gìn đạo đức trong sáng của người nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực nghiên cứu khoa học;  
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; 

- Năng lực tự đánh giá; 

- Năng lực tự học; 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo;  

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học. 

50 Phát triển 

chương trình 

môn học Giáo 

dục quốc 
phòng và an 

ninh 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được khái niệm chương trình và các cách tiếp cận khác nhau về phát triển chương trình. 

- Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học và mối quan hệ giữa các yếu tố: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức 

dạy học, kiểm tra đánh giá…  
- Nêu được nhiệm vụ của phát triển chương trình môn học trong quá trình dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh. 

2. Kỹ năng:  

- Biết vận dụng kiến thức phát triển chương trình dể phân tích, nhận xét, đánh giá chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường 
trung học phổ thông hiện nay. 

- Nắm được cách tiếp cận, các yếu tố cấu thành và các căn cứ để xây dựng chương trình, lịch sử của môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 
- Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh; xác định được xu hướng phát triển môn học ở 

trường phổ thông hiện nay. 

- Xây dựng được chương trình nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục. 
3. Thái độ: 

- Nhìn nhận và đánh giá đúng về mục tiêu xây dựng chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông. 

- Biết vận dụng linh hoạt những kiến thức của môn học để giảng dạy hiệu quả chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học 
phổ thông  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
- Năng lực phát triển chương trình môn học 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực quản lý lớp học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Lý luận dạy 
học Giáo dục 

quốc phòng và 
an ninh  

1. Kiến thức: 
- Hiểu và phân tích được các quan điểm định hướng trong dạy học GDQPAN. 

- Nắm chắc và phân tích được các nguyên tắc, các mối quan hệ trong dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
2. Kỹ năng 

- Biết lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học trong các điều kiện khác nhau. 

- Biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài giảng lý thuyết hoặc thực hành 
- Biết vận dụng tốt các mối quan hệ trong quá trình dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các nhà trường 

- Biết cách rèn luyện các kỹ năng sư phạm cần thiết của người giáo viên. 

- Biết trình bày các vấn đề một cách khoa học, lập luận chặt chẽ. 
3. Thái độ  

- Hình thành nhân cách phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo. 

- Xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề. 
- Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Năng lực phát triển chương trình môn học 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục 

52 Phương pháp 

dạy học Giáo 
dục Quốc 

phòng – An 

ninh 1 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được nội dung dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh; chương trình sách giáo khoa, phân tích được nội dung từng 
bài học. Nêu được những điều kiện đảm bảo cho dạy học. 

- Trình bày được thứ tự các bước làm công tác chuẩn bị và tiến hành dạy học bài GDQP&AN cả nội dung lý thuyết và thực hành. 

2. Kỹ năng: 
- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy, thiết kế bài học theo hướng tích cực.  

- Thành thạo công tác chuẩn bị cho giảng dạy. 

- Biết sử dụng các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tế lớp học (lý thuyết hoặc thực hành) 
3. Thái độ: 

- Hình thành nhân cách phẩm chất của nhà giáo, xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề.  

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực phát triển chương trình môn học 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Phương pháp 

dạy học Giáo 

dục Quốc 
phòng – An 

ninh 2 

1. Kiến thức: Hiểu và trình bày được các bước chuẩn bị và thực hành biên soạn một bài giảng cụ thể; các bước làm công tác chuẩn bị và 

tiến hành dạy học bài GDQP-AN cả nội dung lý thuyết và thực hành. 

2. Kỹ năng:  
- Biết thiết kế bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực của người học.  

- Thành thạo công tác chuẩn bị cho giảng dạy. 

- Thực hiện đúng tiến trình giảng dạy. Biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung để đạt chất lượng cao nhất. 

3. Thái độ: 

- Hình thành nhân cách phẩm chất của nhà giáo, xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề. 

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ. 
4. . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Năng lực vận dụng p.pháp, p.tiện và h́nh thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học 

- Năng lực quản lý lớp học 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Thực hành 
giảng dạy 1 

1. Tín chỉ 1: 
a. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. 

b. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho 

sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 
c. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp  
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người. 

d. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 
2. Tín chỉ 2: 

a. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. 

b. Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng cơ bản trong việc quản lý hành vi của học sinh trong lớp học, những tình huống xảy ra 
trong lớp học. Bước đầu hình thành kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh phổ thông trong quá trình thực tập. 

c. Thái độ: 

2 HK4 Đánh giá ý thức, thái độ: điểm danh, 
thống kê, quan sát, BT cá nhân 10% 

Đánh giá kiến thức, kỹ năng: thực 

hành, quan sát 40% 
Đánh giá tổng kết: bài kiểm tra thực 

hành 50% 
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- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người. 

d. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực quản lý hành vi trong lớp học, năng lực hiểu và hỗ trợ tâm lý cho người 

học. 

55 Thực hành 
giảng dạy 2 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và phân tích được các nội dung cần chuẩn bị cho bài giảng. 

- Nắm chắcnhững kiến thức cơ bản, hệ thống về các mạch nội dung của môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.  

2. Kỹ năng: 
- Thực hiện đầy đủ các bước làm công tác chuẩn bị  

- Thuần thụccác kỹ năng giảng dạy trên lớp học và ngoài thao trường bãi tập. 

- Biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã được học vàotrong giao tiếp, xử lý tình huống sư phạm  

3. Thái độ: 

- Xây dựng thái độ nghiêm túc, hăng say học tập.  
- Tích cực tập giảng và giải quyết các tình huống ứng xử sư phạm. 

- Có tác phong đứng lớp chững chạc, tự tin, nghiêm túc. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học 
- Năng lực quản lý lớp học 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

- Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

- Năng lực tự học. 

2 HK7 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 
chuẩn bị giáo án, chuẩn bị vật chất 

20% 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bài 
giảng lý thuyết: giáo án, vật chất 

chuẩn bị cho bài giảng, chất lượng 

giảng dạy 40% 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bài 

giảng thực hành: giáo án, vật chất 
chuẩn bị cho bài giảng, chất lượng 

giảng dạy 40% 

56 Thực tập sư 
phạm 1 

  3 HK5 Theo quy chế TTSP 

57 Thực tập sư 

phạm 2 

  4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn:chọn 

2 môn 

  4     

58 Giao tiếp sư 

phạm 

1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Kiểm tra đánh 

giá trong dạy 
học Giáo dục 

quốc phòng và 

an ninh  

1. Kiến thức: 

- Hiểu được ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, đánh giá;  
- Hiểu và trình bày được những nguyên tắc kiểm tra đánh giá, hình thức và các bước kiểm tra đánh giá trong dạy học Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

- Nắm vững các tiêu chí kiểm tra, đánh giá. 
2. Kỹ năng: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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- Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập về nội dung lý thuyết và thực hành môn học Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 

- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, đề kiểm tra. 
- Biết chấm bài, cho điểm, công bố kết quả kiểm tra của học sinh và ghi sổ nhận xét  

3. Thái độ:    

- Có thái độ nghiêm túc, trung thực. 
- Đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính giáo dục, công khai; xây dựng được niềm tin cho người học vào kết quả kiểm tra, giúp người 

học thấy mình có khả năng học và muốn học. 

- Xây dựng ý thức trách nhiệm với công việc chuyên môn. 
- Định hướng phát huy năng lực của người học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực đánh giá kết quả giáo dục 

 - Năng lực quản lý lớp học 

- Năng lực thiết kế công cụ đánh giá kết quả giáo dục 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
- Năng lực sử dụng phần mềm hỗ trợ đánh giá 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.  

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

60 Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 
dạy học Giáo 

dục quốc 

phòng và an 
ninh 

1. Kiến thức: 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về CNTT 

- Trình bày được những lĩnh vực ứng dụng CNTT đối với giảng dạy GDQP&AN; Xác định được những nguyên tắc của việc ứng dụng 
CNTT vào dạy học GDQP&AN; 

- Phân tích được cấu trúc và quy trình thiết kế bài giảng điện tử, một số phần mềm ứng dụng trong dạy học GDQP&AN. 

- Biết vận dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học GDQP&AN.  
2. Kỹ năng:  

- Biết sử dụng một số phần mềm cơ bản ứng dụng trong dạy học GDQP&AN. 

- Biết khai thác, sử dụng nhiệu quả máy bắn tập MBT-03 trong dạy học Giáo dục quốc phòng. 
- Hình thành năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDQP&AN (thiết kế giáo án điện tử, khai thác thông tin trên 

internet…) 

3. Thái độ: 
- Củng cố phát triển tư duy sáng tạo trong GDQP&AN 

- Rèn luyện kỹ năng khai thác thông tin trong dạy học và hướng dẫn người học khai thác thông tin học tập hiệu quả. 

4. Năng lực: 
- Xây dựng tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ. 

- Biết trình bày các vấn đề một cách khoa học, lập luận chặt chẽ. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

61 Văn hóa quần 
chúng trong 

lực lượng vũ 

trang 

1. Kiến thức: 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về công tác văn hóa văn nghệ quần chúng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội. 

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Nhà truyền thống, Phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh ở các đơn vị 

trong quân đội.  
- Thuộc lời các bài hát truyền thống, nội dung các điệu vũ quốc tế đang được phổ biến cho các chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam 

2. Kỹ năng:  

- Thành thạo công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Biết vận dụng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trên lớp học 
- Biết hát và dạy học sinh hát các bài hát truyền thống theo quy định  

- Biết khiêu vũ và dạycác điệu vũ quốc tế được phổ biến trong quân đội nhân dân Việt Nam cho học sinh. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ tôn trọng, yêu mến và ủng hộ các hoạt động văn hóa văn nghệ; 

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần xây dựng phong trào hoạt động sôi nổi, thực sự bổ ích trong nhà trường. 

4. Năng lực (chung và năng lực đặc thù):  
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 
- Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

62 Tổ chức hoạt 

động trải 
nghiệm, sáng 

tạo trong dạy 

học 
GDQP&AN ở 

trường THPT 

1. Kiến thức: Trình bày được vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với quá trình phát triển nhân cách học sinh.  

Nêu được các loại hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh ở trường phổ thông. (hoạt động khám phá hình thành tri thức mới; 
hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động nghiên cứu khoa học 

của học sịnh). 

2. Kỹ năng: 
- Sinh viên biết cách thiết kế, biết tổ chức quá trình thực hiện hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động và rút kinh nghiệm sau khi thực hiện 

hoạt động TNST. 

- Sinh viên biết cách khai thác được các tài nguyên của nhà trường, của địa phương và xã hội để phục vụ các hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo. 

3. Thái độ: 
- Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong việc phát triển năng lực người học; qua đó hình thành 

và phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân cũng như của học sinh thông qua các hoạt động TNST 

- Sinh viên có thái độ tích cực trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy họcGiáo dục quốc phòng và an ninh ở 
trường phổ thông. 

4. Phát triển năng lực: Môn học giúp sinh viên củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực sáng tạo 

- Năng lực tổ chức và quản lý  

- Năng lực phát triển chương trình  
- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực giải quyết vấn đề  

- Năng lực tự thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 

các môn 

chuyên 

ngành thay 

thế  

  7     

63 Khóa luận tốt 

nghiệp 

  7 HK8   

  Các môn 

chuyên 

ngành thay 

thế 

        

64 Một số vấn đề 

cơ bản về dân 
tộc, tôn giáo 

và đấu tranh 

phòng chống 
địch lợi dụng 

vấn đề dân 

tộc, tôn giáo 
chống phá 

cách mạng 

Việt Nam 

1. Kiến thức 

- Hiểu và phân tích được một số nội dung cơ bản về tình hình dân tộc, tôn giáo và âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 
giáo để chống phá cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay; 

- Nắm vững quan điểm chính sách của Đảng ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo và các giải pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân 

tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. 
2. Kỹ năng: 

- Phân tích, đánh giá được tình hình vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta hiện nay;  

- Có năng lực nhận diện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa bịp, dụ dỗ, khống chế, mua chuộc 
các tầng lớp nhân dân.  

3. Thái độ: 

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống 
phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền, giác ngộ mọi người không bị mắc mưu kẻ địch. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Xây dựng phẩm chất đạo đức, chính trị cho sinh viên có tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết giáo, lương, 
đoàn kết quốc tế, chấp hành nghiêm đường lối chủ chương của Đảng về chính sách đân tộc, tôn giáo. 

- Mỗi công dân đều có nghĩa vụ,trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thức tỉnh không mắc mưu kẻ thù trong chiến 

lược “Diễn biến hòa bình” hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo. 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức cảnh giác cách mạng trong mỗi sinh viên 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Bổ trợ các môn khoa học xã hội và nhân văn.  

65 Pháp luật về 

quốc phòng, 
an ninh 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề chung về Nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, hệ thống pháp luật pháp chế XHCN. 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật hành chính, hành chính quân sự; Luật quốc phòng; Luật an ninh quốc gia; Luật công an nhân 

dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. 

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của Luật quốc 

phòng; Luật an ninh quốc gia; Luật công an nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ, Luật 
giáo dục quốc phòng và an ninh. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung: “Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh, giới thiệuLuật công an nhân 

dân; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam” trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trung học phổ thông. 
3. Thái độ: 

- Xây dựng được ý thức tuân thủ pháp luật. Biết tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của bản thân theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Tự giác thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
4. Năng lực: (Năng lực chung, năng lực đặc thù) 

- Có khả năng nhận thức, tiếp thu, hiểu được rõ vị trí, vai trò và nội dung của môn học. 

- Vận dụng tốt những nội dung đã học vào thực tiễn cuộc sống; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 
nhà nước. 

- Nắm chắc luật pháp nhất là các luật về quốc phòng và an ninh từ đó có thái độ đúng đắn trong việc chấp hành pháp luật. 

- Có khả năng tuyên truyền, giáo dục cho mọi người nhất là đối tượng học sinh, sinh viên về pháp luật để từ đó giúp cho mọi người hiểu và 
làm theo hiến pháp, pháp luật.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Phát triển kinh 

tế - xã hội gắn 

với tăng 
cường củng cố 

quốc phòng, 

an ninh, đối 
ngoại và bảo 

vệ Tổ quốc 
trong tình hình 

mới 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được những căn cứ hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn 

với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại. 
- Nắm được những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã 

hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời kỳ mới 

- Hiểu và phân tích được những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
- Nắm được nội dung nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những kết quả đã đạt được. 

- Hiểu và trình bày được những vấn đề cần bổ sung, phát triển cùng các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
2. Kỹ năng: 

- Biết phân tích, đánh giá chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, 

an ninh và hoạt động đối ngoại  
- Biết phân tích, đánh giá một số vấn đề chính trị xã hội. 

- Trước mọi diễn biến của tình hình, biết phân biệt đúng, sai 

3. Thái độ: 
- Củng cố niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.  

- Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. 

- Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.  
- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.  

4. Năng lực (năng lực chung. Năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân; Năng lực giáo dục qua dạy học môn học; 

Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt 
động xã hội. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Xây dựng, bảo 

vệ chủ quyền 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; những khái niệm về biên 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 

và biển đảo 
Việt Nam 

giới và đường biên giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và phân định các 

vùng biển trong Biển Đông. 

- Nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; 

- Hiểu biết và trình bày được các nội dung cơ bản về đại dương và biển đảo Việt Nam; Luật pháp Quốc tế và Luật pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam về chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc 

gia và biển đảo Việt Nam. 
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia" trong chương trình GDQP&AN 

trung học phổ thông.  

- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt 

Nam. 

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, 

biển đảo Việt Nam. 
- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo quốc gia . 

3. Thái độ: 

- Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam 
- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; hướng tình cảm trí 

tuệ của mình vào vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc. 

- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới và vùng biển, đảo của Tổ quốc. 
4. Năng lực (năng lực chung, năng lực đặc thù): Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân; Năng lực giáo dục qua dạy học môn học; 

Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội; Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt 

động xã hội. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Ngành Giáo 

dục Quốc 

phòng và An 

ninh (Áp 

dụng từ năm 

học 2021-

2022)   

    

  
1 Triết học Mác 

– Lênin 

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin  

- Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
nhận thức và hoạt động thực tiễn  

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần  

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác  
- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin  

- Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc 

và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước  
- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin  

- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Kinh tế chính 
trị Mác - 

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 
- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH 
- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 
- Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Tư Tưởng Hồ 
Chí Minh 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Lịc sử Đảng 

Cộng sản Việt 
Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy 

luật lịch sử vào thực tiễn. 
- Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng (1930 - 

2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 

2018). 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công việc 
và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Pháp luật đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan trọng 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  

Tin học 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương trình 
ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần mềm để 

thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 
soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai thác, 

kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để xây 

dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số 
công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần 

thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong trang 

trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và trình diễn 

bản trình chiếu. 
- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếng Anh 

A2.1 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng tiếng Anh. 
- Vận dụng kĩ năng Nghe Nói Đọc Viết Tiếng Anh ở trình độ A1+ theo chuẩnkhung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp Tiếng Anh trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 
- Vận dụng được kiến thức về từ vựng của các chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 
- Vận dụng được kiến thức về ngữ âm Tiếng Anh trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

- Vận dụng được kĩ năng nghe hiểu ở trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

- Vận dụng được kĩ năng đọc hiểu các bài khoá ở trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 
- Vận dụng được kĩ năng viết về các bài thư, tin nhắn, ghi chú ở trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

- Vận dụng được kĩ năng nói về các chủ đề đơn giản ở trình độ A1+ theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động và hợp tác với giáo viên cùng các bạn trong lớp để hoàn thành bài tập. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Tiếng Anh 
A2.2 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng tiếng Anh. 

- Vận dụng kĩ năng Nghe Nói Đọc Viết Tiếng Anh ở trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp Tiếng Anh trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

- Vận dụng được kiến thức về từ vựng của các chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam . 
- Vận dụng được kiến thức về ngữ âm Tiếng Anh trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam . 

- Vận dụng được kĩ năng nghe hiểu ở trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng được kĩ năng đọc hiểu các bài khoá ở trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam . 

- Vận dụng được kĩ năng viết về các bài thư, tin nhắn, ghi chú ở trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

- Vận dụng được kĩ năng nói về các chủ đề đơn giản ở trình độ A2- theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động và hợp tác với giáo viên cùng các bạn trong lớp để hoàn thành bài tập. 

  Tiếng Anh 

A2.3 

1. Mục tiêu học phần 

- Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết ở bậc A2 theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, ngữ âm và từ vựng tiếng Anh ở bậc A2 theo chuẩn khung NLNN Việt Nam. . 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. 

- Vận dụng kỹ năng Nghe ở bậc A2 theo khung NLNN Việt Nam trong các tình huống giao tiếp cụ thể quen thuộc. 

- Vận dụng kỹ năng Nói ở bậc A2 theo khung NLNN Việt Nam trong các tình huống giao tiếp cụ thể quen thuộc. 

- Vận dụng kỹ năng Đọc ở bậc A2 theo khung NLNN Việt Nam trong các tình huống giao tiếp cụ thể quen thuộc. 

- Vận dụng kỹ năng Viết ở bậc A2 theo khung NLNN Việt Nam trong các tình huống giao tiếp cụ thể quen thuộc. 
- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

8 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Mục tiêu học phần 

-Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 
trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Thể dục nhịp 

điệu  

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện  
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 
- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Khiêu vũ thể 

thao  

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 
- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 
- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 
lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 

1 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Giáo dục thể 

chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 
sau) 

  1 HK3   

  Bóng chuyền 

2 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

  Võ 

Taekwondo 1 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ 

Taekwondo 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Võ Taekwondo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

-Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 
lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 
lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng bàn 1 1. 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểuu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng bàn 2 1. 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng bàn vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Khối kiến 

thức giáo dục 
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chuyên 

nghiệp 

II.1 Khối kiến 

thức của 

nhóm ngành  

        

15  Học thuyết 

Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

chiến tranh, 
quân đội và 

bảo vệ Tổ 

quốc 

1. Mục tiêu môn học 

- Hiểu được một số vấn đề chung và quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng QĐND Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc XHCN.  

- Có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởn Hồ Chí Minh; hình thành nhân cách phẩm chất và 
trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo 

- Có khả năng phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

- Biết tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện khác nhau; vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng. Biết cách 
rèn luyện những kỹ năng quân sự cần thiết của người giáo viên.. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu môn học QP-AN 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững một số vấn đề chung và quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng QĐND Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 
- Có năng lực phân tích, đấu tranh bảo vệ những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, làm rõ sự đúng đắn sáng tạo trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

- Có khả năng vận dụng kiến thức được học của học phần để giảng dạy một số nội dung trong chương trình GDQP&AN ở THPT và 
chương trình GDQP&AN hệ cao đẳng và đại học. 

- Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng,tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Có thái độ hành vi đúng đắn thể 

hiện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, phong cách nhà giáo; Xácđịnh tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đường lối 

quân sự của 
Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng như: về chiến tranh nhân dân; xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc 

phòng, an ninh trong tình hình mới 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân" trong chương 
trình GDQP&AN trung học phổ thông. 

- Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành đường lối và vận động nhân dân thực hiện đường lối quân sư của 

Đảng. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững những nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng như: Về chiến tranh nhân dân; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh 
trong tình hình mới. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức được học của học phần để giảng dạy một số nội dung trong chương trình GDQP&AN ở THPT và 

chương trình GDQP&AN hệ cao đẳng và đại học. 
- Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành đường lối và vận động nhân dân thực hiện đường lối quân sư của 

Đảng. 

 Có ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Tâm lý học 

quân sự 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học quân sự. Nắm được đặc điểm nhân cách, sự tác động của biến 

đổi kinh tế - xã hội đến nhân cách học sinh, sinh viên; những yêu cầu tâm lý trong giáo dục, xây dựng nhân cách học sinh, sinh viên 
- Hiểu được tâm lý học tập thể học sinh, sinh viên và cơ sở tâm lý của việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Nắm được đặc điểm của 

chiến tranh hiện đại và tác động của nó đối với tâm lý học sinh, sinh viên và tập thể học sinh, sinh viên. 

- Hiểu được bản chất của chiến tranh tâm lý và cách phòng chống chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch. Nắm được nội dung và biện 
pháp chuẩn bị tâm lý cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

- Nắm được các kênh tác động tư tưởng, các thủ đoạn, phương tiện của chiến tranh tâm lý và các biện pháp phòng, chống chiến tranh tâm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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lý. Phát triển kỹ năng giao tiếp của người giáo viên, giảng viên quốc phòng và an ninh. 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng, phát triển nhân cách học sinh. Nhận dạng được các thủ đọan chiến tranh tâm lý 

của địch. 
- Có kỹ năng định hướng các dư luận tích cực và các tin đồn tiêu cực. Biết động viên khích lệ học sinh chuẩn bị tâm thế cho chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc. Tự điều chỉnh bản thân, tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm chắc đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tâm lý học quân sự, những yêu cầu tâm lý trong giáo dục, xây dựng nhân 

cách học sinh, sinh viên  

- Hiểu được tâm lý học sinh, sinh viên, tâm lý tập thể học sinh, sinh viên, nắm được các yếu tố tác động đến tư tưởng, tâm lý học sinh, sinh 
viên, Nắm được nội dung và biện pháp chuẩn bị tâm lý cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

- Hiểu được bản chất của chiến tranh tâm lý và cách phòng chống chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch.  

- Vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng, phát triển nhân cách học sinh 

- Định hướng các dư luận tích cực và các tin đồn tiêu cực. Biết động viên khích lệ học sinh chuẩn bị tâm thế cho chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc. 

- Có ý thức tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.  

17 Giáo dục học 

quân sự 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được quá trình sư phạm trong nhà trường quân sự 

- Phân tích được bản chất, quy luật của quá trình dạy học; nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường quân sự 
- Hiểu và trình bày được các đặc trưng và nguyên tác giáo dục; công tác quản lý quá trình giáo dục học sinh, sinh viên  

- Trình bày được cấu trúc nội dung văn hóa sư phạm của người giáo viên, giảng viên GDQP và AN và xây dựng tinh thần trách nhiệm với 

công việc, tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức. 
- Có các kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh liên quan đến công tác giáo dục học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay 

- Có năng lực giáo dục dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có kiến thức cơ bản về đặc trưng, cấu trúc, quy luật của quá trình sư phạm quân sự 

- Phân tích và đánh giá bản chất, quy luật của quá trình dạy học học sinh, sinh viên 

- Có các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho sinh viên 
- Phân tích một số nguyên tắc giáo dục học sinh, sinh viên để giải quyết một số tình huống sư phạm một cách hợp lí; thực hiện các công 

việc của công tác quản lý 

- Chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có thái độ hành vi đúng đắn thể hiện phẩm 
chất đạo đức, tác phong, lối sống, phong cách nhà giáo. 

- Phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lý của học sinh, sinh viên trong quá trình giáo dục và môi trường giáo dục để giải quyết các tình 

huống sư phạm một cách hợp lý. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

18 Công tác 
Đảng, công 

tác chính trị 
trong QĐND 

Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững các nội dung cơ bản về công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chi bộ, chi đoàn và công tác thi đua trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam;. 
- Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 

hiện nay; 

- Biết nhìn nhận và khẳng định những tư tưởng, quan điểm, việc làm đúng; phê phán, khắc phục những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, những 
hành động sai trái về Đảng; 

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những vấn đề liên quan đến nhận thức về Đảng và công tác xây dựng 

Đảng;phương tiện giảng dạy phù hợp 
- Biết xen xét đánh giá một sự vật, hiện tượng một cách khách quan, toàn diện lịch sử, cụ thể. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và phân tích được những nguyên lý, quy luật; nguyên tắc, chế độ; phương hướng, nhiệm vụ; nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, 
CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Biết nhìn nhận và khẳng định những tư tưởng, quan điểm, việc làm đúng; phê phán, khắc phục những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, những 

hành động sai trái về Đảng; Có khả năng đảm nhiệm vị trí người cán bộ chính trị cấp phân đội trong Quân đội nhân dâm Việt Nam; 
- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những vấn đề liên quan đến nhận thức về Đảng và công tác xây dựng 

Đảng; Giáo dục người học đi theo con đường của Đảng, Bác đã lựa chon. 

- Biết xen xét đánh giá một sự vật, hiện tượng một cách khách quan, toàn diện lịch sử, cụ thể. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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II.2 Khối kiến 

thức chuyên 

ngành (bắt 
buộc) 

        

19 Điều lệnh 

quản lý bộ đội 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và nắm vững các nội dung cơ bản của Điều lệnh quản lý bộ đội 

- Vận dụng các nội dung cơ bản của Điều lệnh quản lý bộ đội trong công tác quản lý học sinh, sinh viên 
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp, tác phong công tác khoa học cho bản thân 

- Nắm được Khen thưởng và xử phạt; Khiếu nại, tố cáo 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu và vận dụng những vấn đề về công tác quản lý bộ đội ở cấp phân đội. 

- Hiểu và nắm được về chức trách và mối quan hệ và lễ tiết tác phong quân 

- Phân biệt các loại trang phục, cấp hiệu, phù hiệu của quân đội và công an nhân. 

- Hiểu và vận dụng các vấn đề về công tác quản lý quân nhân 

- Nắm được trình tự khen thưởng, xử phạt và khiếu nại, tố cáo. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

20 Động tác đội 
ngũ từng 

người 

1. Mục tiêu học phần 
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm học tập, tu dưỡng, không ngừn nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức 

nghề nghệp 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kỹ năng quân sự; vận dụng phù hợp trong giảng dạy và công tác sẵn sàng tham gia 
lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

- Có kiến thức sâu về lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh; nắm vững chương trình giáo dục quốc phòng và an 

ninh của các cấp học, trình độ đào tạo  
- Có năng lực lập kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh ở cơ sở giáo dục 

- Có khă năng nghiên cứu khoa học giáo dục và tham gia phát triển chương trình nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học có kiến thức cơ bản về chiến thuật tổ và tiểu đội bộ binh, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự, 

- Đảm nhiệm được cương vị Tổ trưởng, Tiểu đội trưởng chỉ huy đơn vị tập bài, vận dụng linh hoạt các tình huống vào địa hình cụ thể,  
- Chiến thuật tổ và tiểu đội bộ binh là môn học có tính hiệp đồng cao, công tác tổ chức chiến đấu, đòi hỏi cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, kế hoạch 

chiến đấu phải chi tiết 

- Lượng vật chất phục vụ cho tập bài rất lớn, khả năng di chuyển vận động ở địa hình đồi núi phức tạp, thời tiết mưa nắng, đòi hỏi người 
học phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, tính kiến nhẫn. 

- Rèn luyện được tư thế tác phong của người giáo viên GDQP&AN 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

3 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như quy 

định. 

21 Đội ngũ đơn 

vị 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và nắm vững thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn 

- Thực hiện thành thạo động tác điều khiển (chỉ huy) tập hợp đội hình cơ bản tiểu đội, trung đội; Thực hiện được động tác điều khiển (chỉ 
huy) tập hợp đội hình cơ bản của đại đội, tiểu đoàn; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương 

trình GDQP&AN ở trường trung học phổ thông; Biết vận dụng vào các hoạt động chung của nhà trường 

- Ý thức được vai trò của cá nhân trong các hoạt động tập thể; nâng cao trách nhiệm xây dựng tinh thần đồng đội, rèn luyện tính kỉ luật 
- Có khả năng tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ người học phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; 

Các hoạt động giáo dục khác ở các cơ sở giáo dục  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu được ý nghĩa, các bước tập hợp đội hình cơ bản tiểu đội; điểm cần chú ý trong nội dung 

- Thực hiện thuần thục các bước Đội hình cơ bản của tiểu đội bộ binh; Tiểu đội tiến, lùi, qua phải, qua trái; giãn đội hình, thu đội hìn; ra 

khỏi hàng, về vị trí; Tiểu đội bộ binh khám súng, giá súng, đặt súng; Đội ngũ tiểu đội đổi hình; Đội ngũ tiểu đội đổi hướng 
- Vận dụng nội dung trong học tập và giảng dạy phương pháp GDQP&AN tại các trường THPT 

- Thực hiện thuần thục các bước Tập hợp đội hình cơ bản của Trung đội bộ binh; Trung đội tiến, lùi, qua phải, qua trái; giãn đội hình, thu 

đội hình; ra khỏi hàng, về vị trí 
- Thực hiện thuần thục các bước tập hợp Đội hình cơ bản của Đại đội bộ binh; Đội hình cơ bản của tiểu đoàn bộ binh 

2 HK1 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 
được cho theo thang điểm 10. Điểm 

trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 
tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như quy 
định. 
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22 Thể thao quốc 

phòng 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về thể thao quốc phòng,  

- Nắm vững và phân tích được các động tác võ cơ bản, võ đồng diễn  
- Biết tổ chức thực hành huấn luyện, thi đấu và luyện tập nâng cao 

- Nắm chắc điều lệ và quy tắc thi đấu các nội dung bắn súng bộ binh, ném lựu đạn xa trúng hướng và chạy vũ trang 

- Xây dựng cho học sinh có ý thức, thói quen và niềm say mê luyện tập để rèn luyện thân thể 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Thông qua tập luyện để phát triển các tố chất về thể lực, nâng cao sức khỏe toàn diện 

- Biết tổ chức thực hành huấn luyện, thi đấu và luyện tập nâng cao 
- Có kỹ năng huấn luyện đội tuyển của nhà trường để tham gia thi đấu các nội dung ba môn quân sự phối hợp do các ngành, các cấp tổ 

chức. 

- Có sự tôn trọng và thái độ ủng hộ đối với các hoạt động thể dục thể thao của nhà trường và của lớp 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 Vũ khí bộ 

binh 

1. Kiến thức: Nhận biết được các loại vũ khí và hỏa khí đi cùng bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54); Nắm vững tác dụng, tính 

năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động của súng, đạn các loại vũ khí bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54); Nắm vững nguyên 

tắc, động tác tháo lắp thông thường, cách lau chùi bảo quản các loại vũ khí bộ binh (súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54). 
2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo động tác tháo lắp thông thường súng AK, CKC; Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung 

"Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. Biết sử dụng các loại vũ khí bộ binh vào thực tế chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc. 
3. Thái độ: Nhận thức được vai trò quan trọng của vũ khí trang bị trong chiến đấu; Có thái độ trân trọng và yêu quý vũ khí; nâng cao ý 

thức bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị; bảo đảm an toàn về người và vật chất, vũ khí trang bị trong huấn luyện. 

4. Năng lực: phẩm chất chính trị; trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ và học tập; năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học; 
kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng; kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông; năng lực vận dụng 

phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lựcdạy học phân hóa; năng lực quản lý lớp học; năng lực đánh giá 

kết quả học tập của học sinh; năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả dạy học; năng lực tự học tập, bồi dưỡng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Lý thuyết bắn 

và quy tắc bắn 

súng bộ binh 

1. Mục tiêu học phần 

- Nhận thức được lý luận chung, vai trò, tầm quan trọng của vũ khí trang bị trong chiến đấu 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về lý thuyết bắn súng bộ binh 

- Nắm được quy tắc bắn xe tăng và bắn mục tiêu mặt đất bằng súng bộ binh 
- Nắm được quy tắc bắn mục tiêu trên không bằng súng bộ binh 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN Trung học phổ thông 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm được vị trí, đặc điểm, nội dung, tài liệu môn học 

- Hiểu được sự vận động của đầu đạn trong và ngoài nòng súng 

- Nắm được các quy tắc chung bảo đảm an toàn khi học tập và sử dụng các loại súng bộ binh 
- Nắm được quy tắc bắn các loại mục tiêu 

- Thực hiện được động tác cơ bản khi bắn các loại ục tiêu bằng súng bộ binh 
- Vận dụng phù hợp kiến thức đã được học trong giảng dạy môn học GDQP&AN 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Kỹ thuật bắn 

súng bộ binh 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững một số nội dung cơ bản về tư thế, động tác bắn và kiểm tra, hiệu chỉnh súng bộ binh. 

- Nắm vững yếu lĩnh, tư thế động tác chuẩn bị, thực hành và kết thúc huấn luyện, phương pháp kiểm tra bắn tại chỗ các loại súng bộ binh  
- Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chỗ các loại súng AK, CKC, K54.  

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Kỹ năng quân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm chắc từng tư thế bắn các loại súng bộ binh AK; CKC; K54, RPD, B41 

- Nắm được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu, điều kiện, phương pháp thực hành bắn súng AK; CKC; K54.  

- Thực hiện thành thạo động tác bắn các loại mục tiêu cố định, ẩn hiện ban ngày bằng súng bộ binh AK; K54.  
- Vận dụng trong giảng dạy, tố chức luyện tập cho lớp học thực hành luyện tập bắn các loại súng bộ binh. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Lựu đạn và kỹ 

thuật sử dụng 
lựu đạn 

1. Mục tiêu học phần 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm học tập, tu dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 
đức nghề nghệp 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kỹ năng quân sự; vận dụng phù hợp trong giảng dạy và công tác sẵn sàng tham gia 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

- Có kiến thức sâu về lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh; nắm vững chương trình giáo dục quốc phòng và an 

ninh của các cấp học, trình độ đào tạo  
- Có năng lực lập kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ sở giáo dục 

- Có khă năng nghiên cứu khoa học giáo dục và tham gia phát triển chương trình nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu được tính năng kỹ chiến thuật, tên gọi, tác dụng cấu tạo các bộ phận, chuyển đổng của lựu đạn θ1; Lựu đạn F-1; Lựu đạn cần 97; 

Lựu đạn LĐ-01; Lựu đạn T4. 

- Người học nắm chắc về tính năng cấu tạo, cách sử dụng các loại lựu đạn 
- Vận dụng giảng dạy, tổ chức, phương pháp môn học GDQP&AN các trường THPT. 

- Nấm được ý nghĩa trường hợp vận dụng quy tắc chung tính năng cấu tạp chuyeernd dộng của một số loại lựu đạn 

- Rèn luyện được tư thế tác phong của người giáo viên GDQP&AN 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Địa hình quân 

sự 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình quân sự 
- Nắm vững tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng các phương tiện tác nghiệp bản đồ 

- Thành thạo sử dụng bản đồ ngoài thực địa 

- Thành thạo kỹ năng sử dụng các phương tiện tác nghiệp bản đồ địa hình quân sự 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững khái niệm, cách phân loại bản đồ  

- Hiểu và giới thiệu được các ký hiệu địa vật, dáng đất; chữ viết tắt và các ký hiệu quân sự trên bản đồ 
- Nắm vững tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm, địa bàn, thước chỉ huy; 

- Biết định hướng, xác định tọa độ, đối chiếu bản đồ, bổ xung địa vật trên thực địa, bản đồ  

- Biết sử dụng các phương tiện chỉ huy xác định tọa độ, chỉ thị mục tiêu  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Công sự, 

thuốc nổ, vật 

cản, vũ khí tự 

tạo 

1. Mục tiêu học phần 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm học tập, tu dưỡng, không ngừn nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức 

nghề nghệp 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kỹ năng quân sự; vận dụng phù hợp trong giảng dạy và công tác sẵn sàng tham gia 
lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

- Có kiến thức sâu về lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh; nắm vững chương trình giáo dục quốc phòng và an 

ninh của các cấp học, trình độ đào tạo  
- Có năng lực lập kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ sở giáo dục 

- Có khă năng nghiên cứu khoa học giáo dục và tham gia phát triển chương trình nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Người học có kiến thức cơ bản về công sự, thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo. 

- Kỹ năng thành thạo trong xây dựng công sự, hầm hào, biết bố trí và khắc phục các loại vật cản, biết tính toán và gói buộc các loại lượng 
nổ biết sử dụng các loại lượng nổ trong sản xuất và trong chiến đấu.  

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thwujc tế trong huấn luyện diễn tập dã ngoại và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

- Lượng vật chất phục vụ cho tập bài rất lớn, khả năng di chuyển vận động ở địa hình đồi núi phức tạp, thời tiết mưa nắng, đòi hỏi người 
học phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, tính kiến nhẫn. 

- Rèn luyện được tư thế tác phong của người giáo viên GDQP&AN 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Chiến thuật cá 
nhân 

1. Mục tiêu học phần 
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm học tập, tu dưỡng, không ngừn nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức 

nghề nghệp 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kỹ năng quân sự; vận dụng phù hợp trong giảng dạy và công tác sẵn sàng tham gia 
lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

- Có kiến thức sâu về lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh; nắm vững chương trình giáo dục quốc phòng và an 

ninh của các cấp học, trình độ đào tạo  
- Có năng lực lập kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh ở cơ sở giáo dục 

- Có khă năng nghiên cứu khoa học giáo dục và tham gia phát triển chương trình nhà trường 

3 HK3 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học có kiến thức cơ bản về chiến thuật cá nhân, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, trong chiến đấu tiến công và phòng ngự, 

- Đảm nhiệm được cương vị Tổ trưởng, Tiểu đội trưởng chỉ huy đơn vị tập bài, vận dụng linh hoạt các tình huống vào địa hình cụ thể,  
- Chiến thuật tổ và tiểu đội bộ binh là môn học có tính hiệp đồng cao, công tác tổ chức chiến đấu, đòi hỏi cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, kế hoạch 

chiến đấu phải chi tiết 

- Lượng vật chất phục vụ cho tập bài rất lớn, khả năng di chuyển vận động ở địa hình đồi núi phức tạp, thời tiết mưa nắng, đòi hỏi người 
học phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, tính kiến nhẫn. 

- Rèn luyện được tư thế tác phong của người giáo viên GDQP&AN 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

được chuyển sang điểm chữ như quy 

định. 

34 Chiến thuật tổ, 
tiểu đội bộ 

binh 

1. Mục tiêu học phần 
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm học tập, tu dưỡng, không ngừn nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức 

nghề nghệp 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kỹ năng quân sự; vận dụng phù hợp trong giảng dạy và công tác sẵn sàng tham gia 

lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

- Có kiến thức sâu về lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh; nắm vững chương trình giáo dục quốc phòng và an 
ninh của các cấp học, trình độ đào tạo  

- Có năng lực lập kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục quóc phòng và an ninh ở cơ sở giáo dục 

- Có khă năng nghiên cứu khoa học giáo dục và tham gia phát triển chương trình nhà trường 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học có kiến thức cơ bản về chiến thuật tổ và tiểu đội bộ binh, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự, 
- Đảm nhiệm được cương vị Tổ trưởng, Tiểu đội trưởng chỉ huy đơn vị tập bài, vận dụng linh hoạt các tình huống vào địa hình cụ thể,  

- Chiến thuật tổ và tiểu đội bộ binh là môn học có tính hiệp đồng cao, công tác tổ chức chiến đấu, đòi hỏi cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, kế hoạch 

chiến đấu phải chi tiết 
- Lượng vật chất phục vụ cho tập bài rất lớn, khả năng di chuyển vận động ở địa hình đồi núi phức tạp, thời tiết mưa nắng, đòi hỏi người 

học phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, tính kiến nhẫn. 

- Rèn luyện được tư thế tác phong của người giáo viên GDQP&AN 
- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

35 Chiến thuật 

trung đội bộ 

binh 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm chắc các nguyên tắc, yêu cầu chiến thuật của trung đội bộ binh trong chiến đấu 

- Biết công tác tổ chức chuẩn bị và thành thạo chỉ huy trung đội bộ binh trong các hành động chiến đấu  
- Biết cách xử trí linh hoạt các tình huống chiến đấu theo giả định.  

- Thực hiện được các nhiệm vụ của trung đội trưởng trong chỉ huy trung đội tập bài 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững vị trí, nhiệm vụ, khả năng chiến đấu của trung đội bộ binh khi làm nhiệm vụ đột kích 1 và trong chiến đấu phòng ngự 

- Hiểu và phân tích được tình hình địch, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chiến thuật, cách đánh của trung đội bộ binh trong các nhiệm vụ cụ thể 
- Biết đánh giá tình hình địch, tình hình địa hình, hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ cho các tiểu đội, biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu với cấp 

trên và đơn vị bạn 

- Nắm chắc nội dung hành động của trung đội trước, trong và sau chiến đấu. 
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tập bài và trong giảng dạy sau này 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

36 Lịch sử, 

truyền thống 

quân đội và 
Công an nhân 

dân Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và trình bày được quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt 

Nam anh hùng; Tuyên truyền giáo dục củng cố lòng tự tôn dân tộc, xây dựng tinh thần yêu nước. 
- Làm nổi bật lên những giá trị truyền thống tốt đẹp của Anh Bộ đội Cụ Hồ và Người Chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Từ đó có thái 

độ hành vi đúng đắn thể hiện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, phong cách nhà giáo. 

- Hiểu và phân tích được những bài học kinh nghiệm xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân qua các giai đoạn và thời kỳ cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam" trong chương trình 

GDQP&AN trung học phổ thông. 
- Không ngừng bồi đắp thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của nguời chiến sĩ Quân đội và Công an nhân dân. Làm tốt công tác truyên 

truyền vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Bồi dưỡng tình cảm và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội và Công an nhân dân. Củng cố niềm tin vào sức mạnh của 

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam . 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm rõ về lịch sử quá trình ra đời của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam; Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong hai 

cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống Pháp và chống Mỹ; Nắm được sự vận dụng những lí luận chủ nghĩa Mác- lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong xây dựng quân đội; Nhận thức đầy đủ về những trận chiến thắng lịch sử trong hai cuộc kháng chiến; Những bài học kinh 
nghiệm được rút ra trong quá trình chiến đấu và xây dựng quân đội; Nhận thức đầy đủ về thành quả trưởng thành và phát triển của quân 

đội trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Nắm chắc những truyền thống vẻ vang của quân đội như: trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, có sự gắn bó máu thịt vói nhân 
dân, tinh thần quyết chiến quyết thắng, tinh thần tự lực tự cường, tinh thần quốc tế vô sản; Những bài học kinh nghiệm trong xây dựng 

quân đội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Không ngừng bồi đắp thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của 

Anh Bộ đội Cụ Hồ; Củng cố niềm tim vào sức mạnh cuả quân đội; Tuyên truyền và vận động thanh niên nhập ngũ xây dựng quân đội và 

bảo vệ Tổ quốc. 

- Hiểu rõ được lịch sử hình thành và ra đời của lục lượng công an nhân dân; quá trình chiến đấu để bảo vệ chính quyền non trẻ; Sự vận 

dụng sáng tạo lí luận chủ nghĩa Mác- lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; Nắm đầy đủ về các tổ 
chức công an đầu tiên công tác trong vùng Địch tạm chiếm, trong vùng hậu phương cách mạng; Những chiế công của lực lượng công an 

trong cuộc kháng chiến chống pháp và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền nam. 

- Nắm chắc những yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh CM; Sự ra đời tất yếu của lực lượng công an; Những truyền thống vẻ vang như: 
trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, có sự gắn bó máu thịt vói nhân dân, tinh thần quyết chiến quyết thắng, tinh thần tự lực tự 

cường; Những chiến công oanh liệt góp phần bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, và kháng chiến chống mỹ ở miền nam; Những bài học 

kinh nghiệm trong chiến đấu, trong xây dựng phát triển lực lượng và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Không ngừng 
bồi đắp thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của Người công an nhân dân; Củng cố niềm tim vào sức mạnh vào sự tận tụy trung thành 

của an nhân dân việt nam; Tuyên truyền và vận động thanh niên nhập ngũ xây dựng lực lương công an nhân dân và bảo vệ Tổ quốc. 

37  Công tác bảo 
đảm hậu cần, 

quân y 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được hệ thống tổ chức hậu cần và công tác bảo đảm hậu cần trong QĐND Việt Nam. Nắm được kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng 

Cầm; kỹ thuật mắc tăng, võng trong hoạt động dã ngoại. Nắm được công tác bảo đảm vệ sinh trong hành, trú quân dã ngoại; Hiểu được 

nguyên nhân, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng biện pháp đơn giản. Nắm được kiến thức cơ bản ban đầu 
về các kỹ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo, chuyển thương.  

-Biết cách đào bếp Hoàng Cầm và mắc tăng, võng trong hoạt động dã ngoại Biết vận dụng kiến thức đã học vào các tổ chức hoạt động dã 

ngoại trong thực tế cuộc sống. Biết cách xử lý đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường; biết băng những vết thương và ứng dụng các 
phương tiện sẵn có tại chỗ. Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương. Biết vận dụng 

kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Phòng thủ dân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông. Biết vận dụng kiến thức 

đã học vào thực tế cuộc sống. 
-Qua nội dung được học, sinh viên ý thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong thời bình và trong 

thời chiến. Có thái độ tích cực, nhiệt tình, sẵn sàng cứu giúp người gặp khó khăn, tai nạn. Xây dựng tinh thần “mình vì mọi người”. Luôn 

lạc quan, bình tĩnh xử trí mọi tình huống; biết tự cứu chữa, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được hệ thống tổ chức ngành hậu cần, các mặt bảo đảm, nhiệm vụ, khả năng bảo đảm hậu cần thường xuyên và chiến đấu. Thực 

hiện thuần thục kỹ năng, kỹ thuật đào bếp Hoàng Cầm cấp 1; kỹ thuật mắc tăng, võng và sinh sống dã ngoại trong hành trú quân. 
- Nắm được kiến thức cơ bản quy định chung, công tác vệ sinh trong hành, trú quân dã ngoại, nguyên tắc và kỹ thuật băng cơ bản. Thực 

hiện thuần thục các kỹ năng cấp cứu tai nạn thông thường. Bong gân; Sai khớp; Ngất; Điện giật; Ngộ độc thức ăn; Chết đuối; Say nóng, 

say nắng; Nhiễm độc lân hữu cơ; Cầm máu tạm thời; Cố định tạm thời gãy xương; Hô hấp nhân tạo; Kỹ thuật chuyển thương; Mang vác 
bằng tay; Chuyển nạn nhân bằng cáng. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Lịch sử chiến 

tranh và nghệ 
thuật quân sự 

Việt Nam  

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài 
thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học để giáo dục khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong HS và vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội 

dung "Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông 
- Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, Có ý thức công dân gìn gữi và phát huy truyền thống lịch sử và nghệ 

thuật quân sự Việt Nam.  

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững những nội dung cơ bản về Chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỷ thứ III TCN 

đến thế kỷ thứ XVIII và trong kháng chiến pháp xâm lược (1945-1954); chống Mỹ cứu nước (1954-1975); nghệ thuật quân sự trong điều 
kiện chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao 

- Có khả năng vận dụng kiến thức được học của học phần để giảng dạy một số nội dung trong chương trình GDQP&AN ở THPT và 

chương trình GDQP&AN hệ cao đẳng và đại học.DQP&AN trung học phổ thông. 
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

- Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Viết Nam, có ý thức công dân gìn gữi và phát huy truyền thống lịch sử 

và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

39 Bảo vệ an 
ninh quốc gia 

và giữ gìn trật 

tự an toàn xã 

hội 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được nhận thức chung về bảo vệ an ninh quốc gia gữi gìn trật tự an toàn xã hội 

- Cần phải khái quát được yếu tố tác động và đối tượng đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Quan điểm tư tưởng chỉ đạo, nguyên tấc trong 

bảo vệ an ninh quốc gia và gữi gìn trật tự, an toàn xã hội  

- Có phương pháp dạy học phù hợp nhằm truyền đạt lại những cơ bản về quốc phòng, an ninh cho người học, vận dụng phù hợp sáng tạo 

vào hoạt động thực tiễn . 
- Quá trình học cần phải đi sâu vào nghiên cứu và làm rõ bản chất, quan điểm phương châm, nguyên tắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội. 

- Cần nhận thức rõ về tình hình an ninh trật tự của Việt Nam, khu vực Đông nam á và thế giới. Chiến lược " diễn biến hòa bình", bạo loạn 
lật đổ của các thế lực thù địch. 

- Nắm được nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nội dung hình thức và phương pháp tổ chức vận động quần 

chúng bảo vệ an ninh trật tự 
- Làm tốt công tác chuyên môn công tác quản lý và điều hành lớp học, sử lý tốt tình huống sư phạm, Có khả năng NCKH 

- Phân tích và làm rõ một số vẫn đề cơ bản về dân tộc . Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo. Có khả năng tự lập kế hoạch môn học GDQP. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có kiến thức cơ bản về đặc trưng, cấu trúc, quy luật của quá trình sư phạm quân sự 

- Phân tích và đánh giá bản chất, quy luật của quá trình dạy học học sinh, sinh viên 

- Có các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho sinh viên 
- Nắm vững một số nguyên tắc giáo dục học sinh, sinh viên để giải quyết một số tình huống sư phạm một cách hợp lí; thực hiện các công 

việc của công tác quản lý 

- Chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có thái độ hành vi đúng đắn thể hiện phẩm 
chất đạo đức, tác phong, lối sống, phong cách nhà giáo. 

- Phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lý của học sinh, sinh viên trong quá trình giáo dục và môi trường giáo dục để giải quyết các tình 

huống sư phạm một cách hợp lý. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Vũ khí hủy 
diệt lớn 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu rõ tính năng, đặc điểm chiến đấu, tính chất tác hại của một số loại vũ khí hủy diệt lớn; Nắm chắc cách phân loại và các phương tiện 

địch thường sử dụng vũ khí hủy diệt lớn; Hiểu và phân tích được các nguyên tắc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Các loại khí tài phòng 
chống;  

 Nắm được hành động của phân đội trong chiến đấu khi địch tập kích vũ khí hủy diệt lớn. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về đặc điểm, tác hại và cách phòng chống một số loại vũ khí hủy diệt lớn địch có thể sử dụng trong chiến 
tranh tương lai. 

 Biết sử dụng các loại khí tài phòng độc khi địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn. 

- Xây dựng ý thức tự bảo vệ, đề phòng địch sử dụng các loại vũ khí hủy diệt lớn trong chiến tranh. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu rõ đặc điểm, tác hại và biết cách phòng chống khi địch sử dụng Vũ khí hạt nhân; Vũ khí hóa học; Vũ khí sinh học và Vũ khí lửa. 

- Nắm chắc tính năng, tác dụng cấu tạo và cách sử dụng một số loại khí tài trong phòng chống Vũ khí hủy diệt lớn. 
- Vận dụng tốt các kiến thức đã học trong quá trình giảng dạy sau này ở chương trình GDQP&AN - THPT 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

41 Công tác quốc 

phòng, quân 

sự địa phương  

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết vể công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác xây dựng và họat động của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng 

Huyện (Quận, Thị) thành khu vực phòng thủ vững chắc. 
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm công tác tham mưu về công tác quốc phòng địa phương. 

- Có thái độ, ý thức đúng đắn công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Sẵn sàng tham gia lực lượng quân sự địa phương và hoàn thành 

2 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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tốt mọi niệm vụ được giao. 

- Có năng lực thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cấp phân đội. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản vể công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác xây dựng và họat động của lực lượng vũ trang 

địa phương, xây dựng Huyện (Quận, Thị) thành khu vực phòng thủ vững chắc 

- Có ý thức công dân tốt và sẵn sàng tham gia lực lượng quân sự địa phương và hoàn thành tốt mọi niệm vụ được giao. 
- Biết tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương có khả năng làm tham mưu về công tác quốc 

phòng địa phương tại cơ sở công tác 

- Có năng lực thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cấp phân đội. 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Văn hoá quần 
chúng trong 

lực lượng vũ 

trang 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho sinh viên những Kiến thức cơ bản về công tác văn hóa văn nghệ quần chúng, những quan điểm của Đảng về công tác văn 

hóa, văn nghệ, những nội dung hoạt động của phòng Hồ Chí Minh trong quân đội. Học các bài hát truyền thống, các điệu vũ quốc tế trong 

quân đội nhân dân Việt Nam. - Góp phần bồi dưỡng Kiến thức, năng lực cảm thụ, đánh giá và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ 

trong quân đội, hoàn thiện nhân cách người giáo viên GDQP &AN 

-Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học thiết kế bài giảng giảng môn GDQP&AN phù hợp với năng lực người học trong nhà trường THPT 
- Có phẩm chất chính trị tốt, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực cho học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm 

những nội dung hoạt động của phòng Hồ Chí Minh trong quân đội. Học các bài hát truyền thống, các điệu vũ quốc tế trong quân đội nhân 

dân Việt Nam. Góp phần bồi dưỡng Kiến thức, năng lực cảm thụ, đánh giá và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong quân đội, 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích làm rõ những mục tiêu quan điểm và các giải pháp của Đảng, nhà nước về xây dựng phát triển nền văn hóa trong giai đoạn mới 

- Phân tích khái nhiệm làm sáng tỏ giá trị nền văn hóa Việt Nam 
- Có kiến thức lí luận cơ bản, phương pháp, kỹ năng dạy học thiết thực đáp ứng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới 

- Tổ chức hướng dẫn thành công các bài hát qui định trong quân đội; Hướng dẫn thực hành các vũ điệu quốc tế với kỹ năng cần thiết là 

điều kiện để quá trình tổ chức hướng dận sau này 
- Thực hiện thành công cách thức tổ chức hoạt động các câu lạc bộ 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

    Tự chọn: Chọn một trong số các học phần sau       

43 Lịch sử chiến 

tranh và nghệ 
thuật quân sự 

thế giới 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và phân tích được sự phát triển của nghệ thuật quân sự trong các thời đại: Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, đế quốc 
chủ nghĩa. 

- Biết vận dụng các kiến thức về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới để lý giải các xung đột vũ trang trên thế giới hiện nay. 

Có tư duy sáng tạo trong vận dụng những kiến thức về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới vào học tập, nghiên cứu, giảng 
dạy và công tác sau này. 

- Kiên quyết đấu tranh lên án các cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh xâm lược, phục vụ lợi ích của giai cấp bóc lột; ủng hộ các cuộc 

chiến tranh chống xâm lược, chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 
Củng cố niềm tin vững chắc vào sự phát triển của lực lượng vũ trang và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

- Biết vận dụng đường lối nghệ thuật quân sự thế giới vào dạy học liên môn 

- Nắm chắc kiến thức đã học xây dựng lòng yêu nước, yêu CNXH. 
- Sẵn sàng tham gia xây dựng LLVT khi Tổ quốc cần. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Sinh viên hiểu được khái niệm LSQS; mục đích và các chuyên ngành chủ yếu của môn Lịch sử quân sự. 

- Sinh viên lắm được chế độ tuyển mộ, tổ chức và trang bị quân đội, Sự phát triển của Nghệ thuật quân sự trong thời đại chiếm hữu nô lệ 

- Sinh viên hiểu được những nét chính của chiến tranh; chế độ tuyển mộ, tổ chức và trang bị quân đội trong thời đại Phong kiến, Tư bản, 
Đế quốc 

- Trình bày được diễn biến chính trong 5 giai đoạn của chiến tranh thế giới lần thứ hai; 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Hiểu biết về 
quân đội nước 

ngoài 

1. Mục tiêu học phần 
- Môn học đề cập những nét khái quát về đất nước, con người các nước trong khu vực Đông Nam Á 

- Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của quân đội các nước Đông Nam Á như: Brunây, Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malaixia, 

Mianma, Philippin, Tháilan và Xingapo 
- Khái quát về tổ chức, biên chế cơ bản của quân đội Mỹ 

- Giúp người học mở rộng kiến thức và vận dụng giải quyết các vấn đề có liên quan trong giảng dạy các nội dung lý thuyết về chuyên 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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ngành GDQP&AN. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được những nét khái quát về đất nước, con người các nước trong khu vực Đông Nam Á; Nắm được sơ lược quá trình hình thành và 
phát triển của quân đội các nước. 

- Nắm tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị trong chiến đấu của quân đội các nước đông nam A, tổ chức, biên chế và nhiệm vụ trong tác chiến 

của quân đội Mỹ. 
- Từ việc hiểu biết về Quân đội các nước, qua đó thấy được được những điểm mạnh, yếu. Vận dụng vào giảng dạy môn chiên thuật, tiến 

công và phòng ngự 

- Biết việc xây dựng và phát triển Quân đội ta với Quân đội các nước trong khu vực Đông Nam Á, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá về lực lượng vũ trang các nước trong khu vực Đông Nam Á và quân đội Mỹ. 

- Liên hệ với quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam để khơi dậy niềm tự hào, xây dựng niềm tin, đề cao 

trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN… 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Thông tin tác 

chiến điện tử 
và phòng 

chống địch 

tiến công hỏa 
lực  

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu rõ các thông tin về tác chiến điện tử và khả năng tác chiến điện tử của địch; các biện pháp phòng chống tác chiến điện tử của địch 
trong chiến tranh hiện đại 

- Hiểu và phân tích được vị trí vai trò của chiến tranh thông tin. 

- Phân tích được tính năng chiến đấu, đặc điểm nổi bật và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch 
- Hiểu và phân tích được các biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh hiện đại. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về thông tin liên lạc. 
- Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc về tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu 

- Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa vũ khí công nghệ cao với vũ khí thông thường và vận dụng trong học tập và khai thác xây 

dựng, chế áp vũ khí công nghệ cao của địch. 
- Hiểu rõ về cơ sở lý luận và thực tiễn tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch 

- Hiểu và vận dụng được về phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Hiểu biết về 

phòng thủ dân 
sự và công tác 

phòng không 

nhân dân  

Mục tiêu môn học 

- Hiểu và trình bày được những vấn đề chung về nguyên tắc, phương châm tổ chức hoạt động phòng thủ dân sự; tác hại và cách phòng 
tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai, vận dụng vào thực tế ở địa phương; những nội dung cơ bản, ban đầu về 

phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không, nội dung và cách tiến hành công tác phòng không nhân dân. làm cơ sở 

vận dụng trong học tập, công tác giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 
- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai; cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng 

đường không 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học chủ đề "Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ 
thông. 

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cho người học; Ý thức được nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động phòng 
thủ dân sự và công tác phòng không nhân dân trong thời bình và thời chiến. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu môn học QP-AN 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững những vấn đề chung về nguyên tắc, phương châm tổ chức hoạt động phòng thủ dân sự; tác hại và cách phòng tránh thông 

thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai, vận dụng vào thực tế ở địa phương; những nội dung cơ bản, ban đầu về phòng không 

nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không, nội dung và cách tiến hành công tác phòng không nhân dân, làm cơ sở vận dụng 
trong học tập, công tác giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 

- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai; cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng 

đường không 
- Có khả năng vận dụng kiến thức được học của học phần để giảng dạy một số nội dung trong chương trình GDQP&AN ở THPT và 

chương trình GDQP&AN hệ cao đẳng và đại học. 

- Xác định tốt trách nhiệm của công dân. Không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, 
biết vận dụng một cách hiệu quả những kiến thức về công tác phòng thủ dân sự và công tác phòng không nhân dân, để đáp ứng yêu cầu 

của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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48 Tổ chức quân 

đội, công an; 

Nhà trường 
quân đội, công 

an và tuyển 

sinh đào tạo 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được tổ chức và hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội và Công an nhân dân Việt 

Nam. Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. 
- Nhận thức đúng và phân tích được các nội dung cơ bản về tổ chức hệ thống nhà trường Quân đội, Công an và chế độ tuyển sinh vào các 

trường quân sự, công an 

- Hiểu đúng và vận dụng đầy đủ các nội dung cơ bản về công tác tổ chức tuyển sinh đào tạo trong các nhà trường Quân đội, Công an và 
chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự, công an 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; Nhà trường Quân đội, Công an 

và tuyển sinh đào tạo" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông 
- Hiểu và làm tốt việc tuyên truyền và định hướng nghề nghiệp cho học sinh khi lựa chọn thi vào ngành. Củng cố niềm tin vào sức mạnh 

chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân. Xây dựng tình cảm trân trọng, yêu mến các lực lượng vũ trang nhân dân, có 

nguyện vọng được vinh dự phục vụ trong lực lượng quân đội, công an. 

- Có phẩm chất chính trị: Trung thành với Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, có long yêu quê hương, dất nước, ý chí căn 

thù giặc. Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: khêu ngợi truyền thống của nhà trường Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam trong các 

thời kỳ.  
- Có đầy đủ kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Làm tốt công tác truyền cảm hứng cho các em đam mê về truyền thống quân 

đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu rõ về biên chế, tổ chức của Quân đội nhân dân việt nam; Hiểu được đầy đủ các quân chủng, binh chủng, có kiến thức về hợp đồng 

quân, binh chủng trong chiến đấu; Nhận thức đúng và đầy đủ về quân hiệu và các cấp hiệu trong quân đội; Làm tốt công tác tuyên truyền 

giáo dục về truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ cho toàn dân.  
- Hiểu biết đầy đủ về công tác tổ chức và hệ thống tổ chức của công an nhân dân việt nam; Hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ chính của các 

cơ quan, đơn vị trong lực lượng công an và các mối quan hệ hiệp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Hiểu rõ về phù hiệu và các cấp 

hiệu của lực lượng công an nhân dân việt nam; Tích cực tuyên truyền cho toàn dân về những giá trị tuyền thống anh hùng của lực lương 
công an nhân dân Việt Nam. 

- Hiểu rõ về hệ thống tổ chức trong các nhà trường của quân đội như: các học viện, các trường sỹ quan, các trường quân sự, trường trung 

cấp nghề, dạy nghề; Nắm chắc về công tác tổ chức tuyển sinh đào tạo, hình thức thi tuyển, đối tượng tuyển sinh, tiêu chuẩn tuyển sinh và 
những quy định khi đăng kí thi tuyển trong các nhà trường quân đội; Định hướng tốt cho Thanh niên khi đăng kí dự thi vào các nhà trường 

Quân đội. 

- Hiểu rõ về hệ thống tổ chức trong các nhà trường của lực lượng công an nhân dân như: các học viện, các trường cao đẳng, các trường 
trung cấp cảnh sát nhân dân, trường dạy nghề...; Nắm chắc về công tác tổ chức tuyển sinh đào tạo, hình thức thi tuyển, đối tượng tuyển 

sinh, tiêu chuẩn tuyển sinh và những quy định khi đăng kí thi tuyển trong các nhà trường cảnh sát nhân dân; Định hướng tốt cho Thanh 

niên khi đăng kí dự thi vào các nhà trường Công an nhân dân Việt Nam. 

2 HK Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  III. Nghiệp vụ 

sư phạm 

        

  Bắt buộc         

49 Tâm lý học 
đại cương 

1. Mục tiêu học phần 
- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng hợp 
các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 
- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên 

tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của hiện 

tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 
- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 

hoạt động sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm của 

nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  
- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo;  
- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

50 Tâm lý học 

lứa tuổi và 

Tâm lý học sư 
phạm 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong dạy 

học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 
- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách học 

sinh; 

- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; 

- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri thức 
đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 
- Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy giáo; 

- Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư phạm 
phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 

- Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo 

đối với sự phát triển của học sinh 
- Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một thầy 

giáo tốt trong tương lai; 

- Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

- Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Những vấn đề 

chung về giáo 
dục học (Giáo 

dục học 1) 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển xã 
hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 
- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ 
giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Lý luận dạy 
học và lý luận 

giáo dục ở 

trường phổ 
thông (Giáo 

dục học 2) 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 
- Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ chức 

các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

- Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 
- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục học 

sinh. 

53 Phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học giáo 

dục và chuyên 

ngành giáo 
dục quốc 

phòng và an 

ninh 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết và trình bày được những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học; nắm được quan điểm phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học.  

- Nắm và phân loại được đề tài nghiên cứu khoa học; Nắm chắc các giai đoạn khi tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học, biết thực hành 

viết đề cương chi tiết một đề tài nghiên cứu khoa học (KLTN) cụ thể về lĩnh vực GDQP&AN. 
- Nắm được cách công bố và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học và biết đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học; Hiểu rõ được phẩm 

chất, năng lực của người cán bộ nghiên cứu khoa học, từ đó vận dụng vào việc tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu về khoa học và nghiên cứu khoa học, biết được sự phát triển khoa học, cơ chế sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 

- Hiểu và phân tích được các quan điểm, phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học. 
 Vận dụng quan điểm để thực hiện nghiên cứu khoa học Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

- Hiểu được khái niệm, phân loại được phương pháp nghiên cứu khoa học. Biết chọn lựa, vận dụng nhóm phương pháp trong nghiên cứu 

khoa học. 
- Hiểu và triển khai thực hiện viết đề cương chi tiết một đề tài khoa học (KLTN), có sản phẩm đề tài khoa học cụ thể. 

- Hiểu rõ các bước thực hành công bố một sản phẩm khoa học, biết đánh giá công trình khoa học. 

- Nắm được đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học, hình thành phẩm chất, năng lực, nắm được giai đoạn hoạt động của người cán bộ 
trong nghiên cứu khoa học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Phát triển 

chương trình 

môn học giáo 

dục quốc 

phòng và an 

ninh 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được khái niệm về chương trình và các cách tiếp cận để phát triển chương trình môn học 

- Hiểu bản chất các phương pháp xây dựng chương trình 

- Nắm được các yếu tố cấu thành chương trình môn học 

- Biết phân tích, nhận xét, đánh giá chương trình môn học GDQP&AN đang giảng dạy 

- Có khả năng tham gia xây dựng chương trình nhà trường đáp ứng yêu cầu môn học GDQP&AN 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được khái niệm chương trình môn học, chương trình khung, chương trình chi tiết 

- Hiểu được cách tiếp cận và các nguyên tắc xây dựng chương trình 
- Biết phân tích nhu cầu dạy học và các đặc điểm của người học 

- Hiểu được các phương pháp cơ bản trong xây dựng chương trình  

- Nắm được lịch sử phát triển của chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh 
- Nắm được xu hướng phát triển môn học và có thể tham gia xây dựng chương trình nhà trường 

- Vận dụng linh hoạt kiến thức của học phần vào công tác giảng môn học GDQP&AN 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

55 Lý luận dạy 
học Giáo dục 

quốc phòng và 

an ninh 

1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và phân tích được các quan điểm định hướng trong dạy học GDQPAN. 

- Biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài giảng lý thuyết hoặc thực hành 

- Hình thành nhân cách phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo. 
- Xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề. 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- Năng lực phát triển chương trình môn học 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích và làm rõ các cặp phạm trù cơ bản của lý luận dạy học đại học; Nhiệm vụ, bản chất của quá trình dạy học đại học 

-Nguyên tắc, nội dung dạy học ở đại học 
- Làm rõ Mối quan hệ và phương hướng phát triển môn phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh 

- Biết trình bày các vấn đề một cách khoa học, lập luận chặt chẽ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Trình bày Quan điểm định hướng dạy học; Nguyên tắc dạy học 

- Làm rõ Các thành phần cơ bản của nội dung dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh; Sự biểu hiện của nội dung dạy học Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
- Phân tích Khái niệm và phân loại kỹ năng sư phạm của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Hệ thống kỹ năng sư phạm của 

người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh 

56 Phương pháp 

Giáo dục quốc 
phòng - an 

ninh 1 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh của các đối tượng học sinh, sinh viên 
- Hiểu và phân tích được các bước làm công tác chuẩn bị, tiến trình dạy học các bài lý thuyết và thực hành 

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy và thiết kế bài học theo hướng tích cực 

- Biết sử dụng các phương pháp, hình thức và phương tiện giảng dạy phù hợp 
- Hình thành nhân cách phẩm chất của nhà giáo, xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết phân tích các nội dung chương trình dạy học môn GDQP&AN  

- Biết phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng người học 

- Thiết kế được giáo án theo hướng phát huy tính tích cực của người học 
- Sử dụng trang thiết bị dạy học phù hợp với từng nội dung bài dạy 

- Thuần thục kỹ năng giảng dạy trên lớp và động tác làm mẫu, tổ chức ôn luyện ngoài thao trường, bãi tập 

- Giảng dạy được cả nội dung lý thuyết và thực hành môn học GDQP&AN 
- Xây dựng tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc, yêu nghề 

- Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; thường xuyên nghiên cứu sáng tạo, cập nhật kiến thức phục vụ giảng dạy 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 Phương pháp 

dạy học giáo 
dục quốc 

phòng và an 

ninh 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và trình bày được các bước chuẩn bị và thực hành biên soạn một bài giảng cụ thể; các bước làm công tác chuẩn bị và tiến hành dạy 
học bài GDQP-AN cả nội dung lý thuyết và thực hành. 

- Biết thiết kế bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực của người học.Thành thạo công tác chuẩn bị cho giảng dạy.Thực hiện đúng tiến 

trình giảng dạy. Biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung để đạt chất lượng cao nhất. 

- Hình thành nhân cách phẩm chất của nhà giáo, xây dựng thói quen làm việc khoa học, yêu nghề. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy 

với công việc; tích cực nghiên cứu, tự học một cách sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ. 

- Hình thành cho người học có năng lực vận dụng p.pháp, p.tiện và h́ình thức tổ chức dạy học tích cực. Năng lực thiết kế và thực hiện kế 
hoạch dạy học. Năng lực quản lý lớp học. Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Năng 

lực tự học. 

Chuẩn đầu ra cuả học phần  
- Hình thành phong cách và phẩm chất mẫu mực của nhà giáo. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác khoa học, 

gắn bó, yêu nghề  

- Thiết kế được giáo án theo hướng phát huy tính tích cực của người học 
- Sử dụng trang thiết bị dạy học phù hợp với từng nội dung bài dạy 

- Thuần thục các bước chuẩn bị và thực hành giảng dạy trên lớp và thao trường 
- Hình thành năng lực tổ chức, quản lý, chỉ huy, bao quát lớp học, phân tích đặc điểm người học. Năng lực kiểm tra đánh giá khoa học, 

hiệu quả  

- Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; thường xuyên nghiên cứu sáng tạo, cập nhật kiến thức phục vụ giảng dạy 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thực hành sư 
phạm 1 

1. Mục tiêu học phần 
- Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, chức 

năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học  
- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện .2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

- Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Thực hành sư 

phạm 2 

1. Mục tiêu học phần 

- Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
cho học sinh  

- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện 2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 
- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thực tập sư 

phạm 1 

  3 Hk5 Theo quy định của nhà trường 

  Thực tập sư 
phạm 2 

  4 HK8 Theo quy định của nhà trường 

  Tự chọn: 

chọn 2 trong 

số các học 

phần sau 

  3 HK   

58 Giao tiếp sư 

phạm 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
- Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc sống 

và trong môi trường sư phạm; 

- Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 
- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm; 

- Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 
trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 
- Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

- Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

- Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 
- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao tiếp của 

bản thân 

- Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm trong 

dạy học 

GDQP&AN 

Mục tiêu môn học 

- Hiểu được các loại hình hoạt động trải nghiệm của học sinh ở trường phổ thông. Biết cách thiết kế, biết tổ chức quá trình thực hiện hoạt 

động, đánh giá kết quả hoạt động và rút kinh nghiệm sau khi thực hiện hoạt động TN. 

- Sinh viên biết cách khai thác được các tài nguyên của nhà trường, của địa phương và xã hội để phục vụ các hoạt động trải nghiệm. 

- Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động trải nghiệm trong việc phát triển năng lực người học và có thái độ tích cự tham 

gia; qua đó hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân cũng như của học sinh thông qua các hoạt động TN 
- Môn học giúp sinh viên củng cố và phát triển các năng lực cá nhân, năng lực tổ chức hoạt động tập thể, năng lực giải quyết vấn đề  

Chuẩn đầu ra cuả môn học  

- Hiểu được vị trí tầm quan trọng và các loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học GDQP&AN ở trường THPT 
- Biết thiết kế và tổ chức được các hình thức hoạt động trải nghiệm gắn với môn học GDQP&AN ở trường THPT  

- Có ý thức trách nhiệm và khai tốt cơ sở vật chất của nhà trường trong tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học GDQP&AN hướng đến phát 

triển năng lực của học sinh 
- Phát triển năng lực của cá nhân, năng lực quản lý, tổ chức hoạt động tập thể và giả quyết vấn đề 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Kiểm tra, 

đánh giá trong 
dạy học giáo 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học 
- Hiểu được những yêu cầu cơ bản về công tác kiểm tra đánh giá kết quả dạy học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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dục quốc 

phòng và an 

ninh 

- Biết xác định mức độ cần đạt của người học đối với từng nội dung 

- Có phương kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp. 

- Đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính giáo dục, giúp người học thấy mình có khả năng học và muốn học 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được khái niệm hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

- Hiểu và trình bày được mục đích, ý nghĩa, vai trò, chức năng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
- Nắm được cơ sở của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập  

- Hiểu và phân tích được các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  

- Nắm vững các tiêu chí kiểm tra, đánh giá. Biết xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập môn học GDQP&AN 
- Biết soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, đề kiểm tra.  

- Biết chấm bài, cho điểm, công bố kết quả kiểm tra của người học  

- Có thái độ nghiêm túc, trung thực; xây dựng được niềm tin cho người học vào kết quả kiểm tra 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

VI Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 

các môn 

chuyên 

ngành thay 

thế 

    HK8   

  Khóa luận tốt 
nghiệp 

  7 HK8 Theo quy định của nhà trường 

61 Các môn 

chuyên ngành 
thay thế 

Chọn 2 trong số 4 học phần, sao cho tổng = 07TC 7 HK8   

62 Pháp luật về 

quốc phòng, 

an ninh 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và phân tích được một số nội dung cơ bản về tình hình dân tộc, tôn giáo và âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo để chống phá cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay;. 
- Có năng lực nhận diện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa bịp, dụ dỗ, khống chế, mua chuộc 

các tầng lớp nhân dân. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền, giác ngộ mọi người không bị mắc mưu các thế lực thù địch lợi dụng dân 
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Mỗi công dân đều có nghĩa vụ,trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thức tỉnh không mắc mưu kẻ thù trong chiến 

lược “Diễn biến hòa bình” hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo. 
Mp5 Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Bổ trợ các môn khoa học xã hội và nhân văn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hổ Chí Minh về dan tộc, tôn giáo và giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trong 
cách mạng XHCN. 

- Trình bày tình hình đặc điểm về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam, quan điển chính sách tôn giáo của Đảng ta. Trên cơ sở đó làm tốt công tác 
vận động, thuyết phục các tôn giáo tốt đời đẹp đạo phục sự Tổ quốc 

- Tuyên truyền và vận động nhân dân nêu cao cảnh giác không mắc mưu các thế lục thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình" lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. 
- Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo chống các biểu hiện kỳ thị hẹp hòi chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Giữ vững an ninh 

chính trị trật tự an toàn xã hội ở các vùng dân tộc, tôn giáo. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Phát triển kinh 

tế xã hội gắn 
với tăng 

cường củng cố 

quốc phòng, 
an ninh, đối 

ngoại và bảo 

vệ tổ quốc 

1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và phân tích được những căn cứ hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn 
với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại. 

- Hiểu được những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã 

hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời kỳ mới 
- Hiểu và phân tích được những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

- Phân tích được nội dung nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những kết quả đã đạt được. 

- Hiểu và trình bày được những vấn đề cần bổ sung, phát triển cùng các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay 
- Biết phân tích, đánh giá chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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trong tình hình 

mới 

an ninh và hoạt động đối ngoại  

- Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng của người giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho sự nghiệp 

bảo vệ Tổ quốc 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và phân tích được những căn cứ hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế 

- Hiểu được sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
- Phân tích được các nội dung cơ bản của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

- Hiểu được những thành tựu và những hạn chế khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới 

- Phân tích được nội dung chính cần bổ sung phát triển nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
- Hiểu và phân tích được ý nghĩa của các giải pháp 

- Phân tích được nội dung cụ thể của từng giải pháp 

64 Xây dựng, bảo 

vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 
và biển đảo 

Việt Nam 

Mục tiêu môn học 

- Môn học trang bị những hiểu biết chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia; Nội dung cơ bản xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam; Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và 

phân định các vùng biển trong Biển Đông; Chủ quyền biển đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền 
các vùng biển, đảo của Tổ quốc 

- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt 

Nam. Có khả năng phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt 
Nam 

- Biết tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện khác nhau; vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng. Có khả 

năng tự học, tự nghiên cứu môn học QP-AN 
- Có phẩm chất chính trị tốt, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và 

biển đảo Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có được những kiến thức cơ bản về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và Biển đảo Việt Nam. Từ đó, nhận thức 

đúng đắn đường lối của Đảng ta về vấn đề xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và Biển đảo của Tổ quốc 

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn của 
các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam. 

- Xác định tốt trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam. 

- Có các kiến thức nghiệp vụ sư phạm cần thiết, giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lí.Có phương pháp giảng môn học theo 
hướng phát triển năng lực 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4. Khoa Toán 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

4.1. Sư phạm Toán (Áp dụng cho K42,43) 

1 Giáo dục thể 
chất 1 

1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

 1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 Tiếng Anh 

A2.1 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở 
hữu; Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn; Thời hiện tại đơn; Cấu trúc 

động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t; Danh từ đếm được và không đếm 

được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Con người: thông tin về cá nhân và gia đình; Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng 

ngày và đồ đạc; Nơi làm việc; Hoạt động giải trí và các môn thể thao; Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 
các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Pháp luật đại 
cương  

1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 

luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 
vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 

phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái 
quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4 Giải tích hàm 

một biến 1 
Trang bị các kiến thưc về trường số thực, dãy số thực, hàm số một biến số, tính liên tục và khả vi của hàm số và một số ứng dụng 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Đại số tuyến 

tính 1 

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Tập hợp logic Trang bị kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic mênh đề và vị từ, các suy luận và một số phương chứng minh trong 

Toán học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Cung cấp một lương từ vựng về Toán phổ thông có thể giúp đọc đượccác sách Toán cơ bản bằng Tiếng Anh, giải toán bằng Tiếng Anh 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Giáo dục thể 
chất 2 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 
điệu 

1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Những nguyên 

lý cơ bản của 
Chủ nghĩa 

Mác- Lênin 1 

(Lý luận chính 
trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  
3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tâm lý học 1 1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 
thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 

sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực 

tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực 
tập sau này.  

  

11 Giáo dục học 
1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc 
dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết 

với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tin học đại 

cương 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 
số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 

và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Tiếng Anh 

A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 
- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 
có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

14 Giải tích hàm 

một biến 2  

Cung cấp kiến thức về nguyên hàm, tích phân xác định và lý thuyết chuỗi 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Đại số tuyến 

tính 2  

Trang bị các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, cấu trúc của một tự đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vecto 

Euclid 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Giáo dục thể 
chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



276 

 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 
Mác- Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự hình thành, phát 

triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 
chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng 

nhà nước XHCN… 
2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 
điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 
Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy 

học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề 

sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề 

dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 

lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Giáo dục học 

2 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  
- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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trường phổ thông.  
2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và 

giáo dục sau này. 
3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Tự chọn nghiệp vụ 1 (Chọn 1 trong số các môn sau) 2     

  Giao tiếp sư 

phạm 

1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Kỹ năng tư 

vấn cá thể về 

khám phá, lựa 
chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho 
học sinh 

THPT 

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp  2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật 

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề 

giáo dục cần tiếp cận 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được:  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt 

ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 
đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  
3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 
đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 

nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 
ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 

nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

  Phương pháp 
học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 
trình học tập 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

giới tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa 
tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  

2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 
một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến 

thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  
- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 

giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

khách hàng 

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 
toán sơ cấp 

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến 
thức trong quá trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực. 

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán 

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các 

tình huống điển hình môn toán ở phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 



280 

 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Giải tích hàm 

nhiều biến 1 

Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, tích phân bội của hàm nhiều biến 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Hình học 

tuyến tính  

Trang bị các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin; không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, siêu mặt bậc hai Euclid 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Đại số đại 

cương 

Cung cấp kiến thức về các cấu đại số cơ bản: nhóm, vành, trường 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Tô pô- Độ đo 
và Tích phân  

Trang bị kiến thức về lý thuyết tô pô; không gian metric; lý thuyết đô đo, tích phân Lebessgue 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Phương trình 
vi phân 

Cung cấp kiến thức cơ bản về PTVP cấp một, PTVP cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Lý luận dạy 

học môn Toán 

Cung cấp những tri thức cơ bản, hiện đại nhất về lý luận dạy học môn Toán, khoa học giáo dục môn Toán, bám sát vơi thực tiễn giáo dục 

phổ thông 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Số học Cung cấp kiến thức về xây dựng tập hợp số trong chương trình toán phổ thông; Lý thuyết số cổ điển; kỹ năng làm việc trên cấu trúc toán 

học 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Thực hành sư 

phạm 1 
(Khoa) 

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Vành đa thức 
và lý thuyết 

môđun 

Cung cấp kiến thức về vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, cấu trúc môđun và một số lớp môđun đặc biệt 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Hình học xạ 
ảnh 

Trang bị các kiến thức về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh và các mô hình xạ ảnh của không gian afin và Euclid 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 
3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 
đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Giải tích hàm 
nhiều biến 2 

Cung cấp các kiến thúc cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, mặt 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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33 Dạy học các 

tình huống 

điển hình môn 

Toán 

Cung cấp những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận dạy học môn Toán 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Toán rời rạc Trang bị kiến thức về các cấu trúc rời rạc trên các tập hợp hữu hạn 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

35 Lí thuyết xác 

suất 

Trang bị kiến thức cơ bản về xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất và cac đặc trưng của đại lượng ngẫu 

nhiên, luật yếu số lớn, định lý giới hạn 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Thực tập sư 

phạm 1 

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 3 HK5 Thực hành 

37 Đường lối 

cách mạng của 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

(Lý luận chính 

trị 4) 

1. Kiến thức 

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 
chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 
4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị- xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 

lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 

vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

38 Đại số sơ cấp  1. Kiến thức 

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 
chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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XHCN. 
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 
bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị- xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 

lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 
vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

39 Giải tích hàm  Cung cấp một số không gian hàm trừu tượng trong toán học; một số nguyên lý cơ bản và ứng dụng của giải tích hàm 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Hình học sơ 
cấp  

Trang bị kiến thức về xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề; định hướng trong hình học và ứng dụng trong hình học phẳng; phép 
biến hình; xây dựng cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa và quỹ tích 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Phát triển 
năng lực giáo 

viên  

Tìm hiểu lý luận về chương trình giáo dục và kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Quy hoạch 

tuyến tính 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

43 Tự chọn 

nghiệp vụ 2 

(Chọn 1 trong 

số các môn 

sau) 

  2 HK6   

  Giao tiếp sư 
phạm 

1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

  Kỹ năng tư 

vấn cá thể về 
khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 
nghiệp cho 

học sinh 

THPT 

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp  2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật 

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề 

giáo dục cần tiếp cận 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được:  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt 

ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 
đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  
3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 

đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 
nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 

ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 
nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

học tập nghiên 
cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 

trình học tập 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

giới tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa 

tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  
2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 

một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến 
thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 
hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 
giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Tâm lý học 

khách hàng 
Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

toán sơ cấp 

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận quy nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến 

thức trong quá trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Dạy học theo 

hướng tiếp cận 
năng lực 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực. 

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

daỵ học tích 
cực môn Toán 

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các 

tình huống điển hình môn toán ở phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Giải tích số  Cung cấp kiến thức về sai số, xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân; một số thuật toán giải gần đúng phương trình đại số và 
siêu việt, phương trình vi phân 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Thống kê toán 
học 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Dạy học các 

lĩnh vực cụ thể 

môn Toán  

Vận dụng các lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học các lĩnh vực cụ thể của môn toán ở trường phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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47 Thực hành sư 

phạm 2 

(Khoa) 

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK7 Tự luận (bài soạn môn Toán) 

48 PPNCKH 
chuyên ngành  

Trang bị kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng. Cách thức, trình tự logic của NCKH 2 HK7 Làm bài tập lớn hoặc tiểu luận 

49 Tự chọn 

chuyên ngành 

1,2 (Chọn 2 

trong các sau 

cho đủ 5 tín 

chỉ) 

  5 HK7   

  Đại số giao 

hoán 

Trang bị những kiến thức cơ sở về Đại số giao hoán; chỉ ra cơ sở các tính chất về không gian vecto, chiều của không gian vecto, phân tích 

số nguyên thành tích các số nguyên tố, phân tích đa thức thành tích các nhân tử 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lý thuyết 

trường 

Trang bị kiến thức cơ sở về mở rộng trường, các loại mở rộng trường, tính chất nghiệm của đa thức, lý thuyết Galoa và ứng dụng 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bất đẳng thức 

và sáng tạo 
BĐT 

Trang bị những kiến thức cơ bản về BĐT, các phương pháp chứng minh BĐT, ứng dụng của BĐT trong Toán sơ cấp 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  UD lý thuyết 
nhóm vào một 

số dạng toán 

THPT 

Trang bị những định lý quan trọng của lý thuyết nhóm; phát triển năng lực vận dụng toán cao cấp để giải các bài toán sơ cấp 3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nguyên lý 

Dirichlet và 

UD giải toán 
sơ cấp 

Cung cấp các dạng của nguyên lý Dirichlet và ứng dụng nó để giải các bài toán sơ cấp 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lý thuyết 

nhóm cho Hóa 

học 

Trang bị các kiến thức về lý thuyết nhóm và biết vận dụng lý thuyết đó để giải quyết các vấn đề trong Hóa học 3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Dạy học một 

số chủ đề toán 
Đại số theo 

hướng phát 

triển năng lực 
học sinh 

Chính xác hóa các khái niệm cơ bản của đại số trong chương trình toán phổ thông. Giúp người học phát hiện các sai lầm va cách sửa khi 

giải đại số sơ cấp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hàm biến 
phức 

Cung cấp kiến thức về số phức và hàm phức sơ cấp, phép toán vi phân, tích phân của hàm phức; rèn khả năng tư duy làm việc với một cấu 
trúc số mới 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương trình 
đạo hàm riêng 

Cung cấp kiến thức về lâp mô hình toán học các hiện tượng vật lý cũng như các vấn đề thực tiễn khác, vận dụng kiến thức về phép tính vi 
tích phân để giải các phương trình đạo hàm riêng tương ứng, giải thích các hiện tượng từ nghiệm toán học thu được 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Một số ứng 

dụng của phép 

tính vi tích 
phân hàm 1 

biến 

Trang bị những kiến thức cơ bản về các ứng dụng của phép tính vi phân của hàm một biến. Từ đó, rèn kĩ năng sáng tạo bài toán mới, lập 

mô hình toán học cho các bài toán thực tế liên quan 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lý thuyết ổn 

định hệ 

phương trình 
vi phân 

 Trang bị các kiến thức tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính, tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân và sự rẽ nhánh 

nghiệm. Từ đó biết cách giải, xét tính ổn định của hệ PTVP tuyến tính, xét sự rẽ nhánh của hệ PTVP cụ thể 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Giải gần đúng 

phương trình 
vi phân 

Trang bị môt số phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Quy hoạch phi 
tuyến 

Cung cấp kiến thức về giải tích lồi, bài toán tối ưu lồi, các điều kiện tối ưu cho lớp các bài toán phi tuyến và bài toán đối ngẫu Lagrange; 
hình thành năng lực ứng dụng toán học vào thực tiễn 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Bất đẳng thức 

biến phân 
Cung cấp các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân. Rèn kĩ năng làm việc trên lớp các bài toán về bất đẳng thức biến phân 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Giảng dạy 

Toán học gắn 

liền với thực 
tiễn 

Giúp người học phát triển các năng lực dạy học Toán học, năng lực giáo dục. Đồng thời góp phần phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức 

và một số năng lực cần thiết 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hình học của 

nhóm biến đổi 

Trình bày về nhốm tác động lên một không gian và nghiên cứu hình học của nhóm tác động lên một không gian 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học và 

tính lồi 

Khảo sát tính chất lồi của các hình hình học và phác họa một số vật thể lồi trong không gian Euclid n chiều 3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học giải 
tích nâng cao 

Trang bị phương pháp nghiên cứu hình học Euclid bởi tọa độ, véc tơ và các phép tính đại số đã biết ở phổ thông; nghiên cứu các tính chất, 
hình dáng của đường, mặt bậc hai 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phép biến 
hình và ứng 

dụng giải toán 

hình học 

Trang bị kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng, ánh xạ xạ ảnh trong mặt phẳng 3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Nhập môn 

hình học 

Riemann 

Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi, đa tạp Riemann và một số cấu trúc trên đa tạp Riemann 3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Ứng dụng 

phép biến đổi 

Trang bị kiến thức về mô hình xạ ảnh của không gian afin, Euclid và các khái niêm, tính chất trong các mô hình tương ứng 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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xạ ảnh phẳng 
vào giải toán 

hình học 

phẳng 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hình học vi 

phân 

Trang bị nội dung cơ bản của hình học vi phân về các đường cong và mặt cong trong không gian Euclid 3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tối ưu tổ hợp Trang bị kiến thức về bài toán tối ưu trên một số mô hình rời rạc; kiến thức cơ bản về độ phức tạp tính toán 3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điều khiển 
logic và ứng 

dụng 

Cung cấp kiến thức về các mô hình tính toán, hình thành và phát triển năng lực ứng dụng Toán học vào khoa học công nghệ và thực tiễn 2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Định lý giới 

hạn và ứng 

dụng 

Trình bày các kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất. Vận dụng các kết quả đó và các định lý giới hạn giải quyết các bài toán thực 

tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Quá trình 

ngẫu nhiên và 

ứng dụng 

Trang bị các kiến thức cơ bản hiện đại của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tăng cường 

năng lực giảng 
dạy xác suất-

thống kê ở 

phổ thông 

Nắm được lịch sử phát triển, vai trò và vị trí của Xác suất-Thống kê trong chương trình giáo dục môn toán ở phổ thông 2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Thực tập sư 
phạm 2 

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 4 HK8 Thực hành 

51 Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8 Báo cáo 
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52 Các môn 

chuyên đề 

thay thế (Tự 

chọn 1 trong 

3 môn sau) 

  7     

Đại số Cung cấp các kiến thức cơ bản của Đại số. Biết vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán sơ cấp 4     

Giải tích Trang bị kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến và nhiều biến; ứng dụng của phép tính vi 

phân trong hình học,cơ học; lý thuyết tích phân và ứng dụng của tích phân xác định; lý thuyết chuỗi số và chuỗi hàm; bài toán cực trị của 
hàm hai biến 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Hình học Nắm bắt được một cách có hệ thống về hình học tuyến tính, hình học xạ ảnh, hình học sơ cấp. Đồng thời vận dụng các kiến thức đó để 
giải các bài toán sơ cấp 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tự chọn 1 

trong 2 môn 

sau 

        

  Dạy học môn 
Toán ở THPT 

Cung cấp những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán, rèn luyện những kĩ năng dạy học các tình huống điển hình trong dạy môn 
Toán ở trường phổ thông 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Toán ứng 

dụng 

Nắm bắt được một cách có hệ thống lý thuyết của bộ môn Toán ứng dụng đồng thời có thể tiếp cận và giải quyết một số vấn đề trong thực 

tế cũng như trong các lĩnh vực khác 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Sư phạm 

Toán (Áp 

dụng cho 

K44,45,46) 

        

  

  

Từ K44: 

* Tăng 01TC cho HP chính trị và đổi các HP chính trị 
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1 (2TC);  

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2 (3TC);  

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC);  
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3TC). 

Đổi thành 

- Triết học Mác- Lênin (3TC); 
- Kinh tế chính trị Mác- Lênin (2TC);  

- Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC);  
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- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC);  
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC). 

* Giảm 1TC đối với các học phần Tự chọn chuyên ngành 1: từ 3TC, thành 2TC. 

  CNSP Toán 

(Áp dụng từ 

năm học 

2021-2022) 

        

I Khối kiến 

thức đại 

cương 

  22     

1       
         

         

         
         

         

        

Triết học Mác 
– Lênin 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp: 

- Người học có những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

- Người học có thể giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn trên cơ sở vận dụng thế giới quan duy vật 
và phương pháp luận biện chứng.. 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác- Lênin 

trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 
- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

- Giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị- xã 

hội trong bối cảnh đổi mới đất nước dựa trên quan điểm của triết học Mác – Lênin. 
- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2       

         

         
         

         

         
        

Kinh tế chính 

trị Mác – 

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần: 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác- Lênin. 
- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác- Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác- Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3       

         
         

         

         
         

        

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần: 
- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH 

- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị- xã hội trong thực tiễn. 
- Tích cực tham gia học tập và nghiên cứu CNXH khoa học. 

4       

         
         

         

         
         

        

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần: 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5       
         

         

         
         

         

        

Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp: 

- Người học có những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 

những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930- 2018).  
- Người học có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy luật lịch 

sử vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng cho người học lòng tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 
Đảng. 

Mh4: Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng (1930- 

2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 

2018). 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị- xã hội nảy sinh trong công việc 
và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6        
         

         
         

         

         
       

Tiếng Anh 
B11 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
 -Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ theo 

chuẩn khung NLNN Việt Nam.  

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 
- Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 
- Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 

- Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 
- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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7       
         

         

         
         

         

        

Tiếng Anh 
B12 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8       
         

         

         
         

         

        

Tiếng Anh 
B13 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9        
         

         

         
         

         

       

Pháp luật đại 
cương 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

 -Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan trọng 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10     

         

         
         

         

         
       

Tin học 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 
thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài 

liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để xây 

dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả. 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 

số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn. 

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần 
thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong trang 

trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và trình diễn 
bản trình chiếu. 

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả. 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

11     
         

         

         

         

         

       

Giáo dục thể 
chất 1 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Giáo dục thể 

chất 2 

  1 HK2   

  Thể dục nhịp 
điệu 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 
- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ 

Taekwondo 1 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng bàn 1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái bệnh 

lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 
kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

13 Giáo dục thể 

chất 3 

  1 HK3   

  Khiêu vũ thể 
thao 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật, chiến thuật được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào tổ chức được thi đấu. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 
- Thực hiện được kỹ thuật chiếu hết và các đòn phối hợp 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật,chiến thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuật vào tổ chức được đội hình thi đấu. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 2 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật , chiến thuật bóng chuyền được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận tổ chức đội hình thi đấu. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ 
Taekwondo 2 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Võ Taekwondo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào tổ chức thi đấu. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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  Bóng bàn 2 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng bàn vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 66     

14 Đại số đại 

cương 1 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về quan hệ, ánh xạ 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức nhóm, vành, trường 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn.  

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự. Tìm được các lớp tương đương và tập thương (nếu có). Chỉ ra được các phần tử đặc 

biệt của quan hệ thứ tự. 
- Kiểm tra được một qui tắc cho trước có là ánh xạ; Kiểm tra được một ánh xạ có là đơn ánh, toàn ánh, song ánh không; Hiểu được các 

tính chất của ánh xạ hợp thành; Giải được các bài tập cơ bản về ánh xạ. 

- Hiểu được các cấu trúc nhóm, vành, iđêan miền nguyên, trường và vận dụng làm được bài tập. 
- Hiểu được các tính chất về các đồng cấu nhóm, vành và vận dụng được làm bài tập 

- Vận dụng được các kiến thức về quan hệ, ánh xạ, nhóm, vành trường trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ 

thông và thực tiễn  
- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa khi học các cấu trúc đại số và suy luận lôgic 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Đại số đại 

cương 2 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về các lớp vành đặc biệt (vành chính, vành Euclide, vành nhân tử hóa). 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về vành đa thức 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về đa thức trên trường số 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được các tính chất số học trên miền nguyên. 
- Phân biệt được các cấu trúc của các vành (vành chính, vành Euclide, vành nhân tử hóa) và vận dụng làm được bài tập 

- Hiểu được cách xây dựng vành đa thức 1 ẩn nhiều ẩn, bậc và nghiệm của các đa thức, các định lý quan trọng về đa thức, đa thức đối 

xứng và vận dụng làm được bài tập 
- Giải thành thạo phương trình bậc 3, bậc 4. 

- Phân loại được các đa thức bất khả quy trên các trường số. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng được các kiến thức về các lớp vành đặc biệt, vành đa thức trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ 
thông và thực tiễn 

- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa khi học các cấu trúc đại số và suy luận lôgic 

16 Lý thuyết mô 
đun 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về mô đun, dãy khớp 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về một số mô đun đặc biệt: tự do, xạ ảnh, nội xạ. 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn  

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được mô đun, mô đun con, mô đun thương. Giải được các bài tập cơ bản về mô đun, mô đun con 
- Kiểm tra được một ánh xạ cho trước có là đồng cấu mô đun không; Kiểm tra được một đồng cấu có là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu 

không . Giải được các bài tập cơ bản về đồng cấu mô đun 

- Hiểu được các tổng trực tiếp, tích trực tiếp, dãy khớp và vận dụng được làm bài tập 
- Hiểu được các mô đun tự do, nội xạ, xạ ảnh và vận dụng được làm bài tập 

- Vận dụng được các kiến thức về mô đun trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ thông và thực tiễn 

- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa khi học các cấu trúc đại số và suy luận lôgic  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Giải tích hàm 

một biến 1  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ phép tính vi tích phân; 

- Năng lực giải quyết một số bài toán về dãy số, vi phân và tích phân bất định 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Thiết lập được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn: Chuyển động của chất điểm hay bài toán tìm vận tốc tức thời. 
- Trình bày được các tính chất cơ bản của giới hạn dãy số và phân loại các dạng bài tập của nó.  

- Phân loại các hàm sơ cấp cơ bản. 

- Trình bày được các tính chất cơ bản của giới hạn hàm số và phân loại các dạng bài tập của nó.  
- Phân loại hàm số liên tục và gián đoạn. 

- Phân loại được các dạng hàm số và khảo sát được chúng.  

- Trình bày được các tính chất cơ bản của đạo hàm.  
- Phân loại các dạng bài tập về đạo hàm.  

- Trình bày được các tính chất cơ bản của tích phân bất định.  

- Phân loại các dạng bài tập.  
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giải tích hàm 

một biến 2 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Năng lực tính tích phân xác định và giải quyết các bài toán thực tế như: Tính diện tích của một hình phẳng, độ dài của một cung, khối 

lượng của một vật thể,… Năng lực xét sự hội tụ và tính tích phân suy rộng; 
- Năng lực xét sự hội tụ của một chuỗi số dương, chuỗi có dấu bất kì. Năng lực xét sự hội tụ, hội tụ đều của dãy hàm, chuỗi hàm; khai 

triển các hàm số sơ cấp thành chuỗi hàm lũy thừa; tính tổng của các chuỗi số; khai triển một hàm thành chuỗi Fourier; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết khái niệm tích phân xác định, các lớp hàm khả tích, các phương pháp tính tích phân xác định. 
- Biết tính tích phân xác định. 

- Vận dụng tích phân xác định để giải các bài toán thực tế như: Tính diện tích của một hình phẳng, độ dài của một cung, khối lượng của 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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một vật thể, … 
- Biết được các phương pháp mở rộng tích phân xác định thành tích phân suy rộng. 

- Hiểu được khái niệm và sự hội tụ của chuỗi số.  

- Biết các dấu hiệu hội tụ của một chuỗi số dương, chuỗi có dấu bất kì. 
- Hiểu được các khái niệm, tiêu chuẩn hội tụ, hội tụ đều của dãy hàm, chuỗi hàm. 

- Biết cách khai triển các hàm số sơ cấp thành chuỗi hàm lũy thừa. 

- Biết vận dụng các tính chất liên tục, khả vi, khả tích của tổng của chuỗi hàm lũy thừa trong việc tính tổng của các chuỗi số. 
- Biết cách khai triển một hàm thành chuỗi Fourier và một số ứng dụng của khai triển này. 

- Vận dụng các kiến thức về lý thuyết chuỗi trong việc giải các bài toán liên quan đến tính tích phân, phương trình vi phân, phương trình 

đạo hàm riêng, ... 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà . 

19 Giải tích hàm 

nhiều biến 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Năng lực tương tự hóa những kiến thức thu được từ học phần này với các kiến thức từ học phần Giải tích hàm một biến. 

- Năng lực giải quyết một số bài toán đơn giản như tính giới hạn, xét tính liên tục, tính khả vi, khả tích và tích phân đường, tích phân mặt  
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được các khái niệm liên quan đến GTHNB như không gian n chiều, hàm nhiều biến, giới hạn, tính liên tục, tính khả vi, tính 

khả tích và tích phân đường, tích phân mặt.  

- Hiểu được cách xây dựng các khái niệm trong GTHNB xuất phát từ các khái niệm đã biết trong hàm số một biến số. 
- Xác định được Tập xác định, tập giá trị, vẽ hình của hàm nhiều biến.  

- Trình bày được một số bài toán về tính giới hạn, xét tính liên tục của hàm nhiều biến. 

- Giải được một số bài toán về tính khả vi hàm nhiều biến.  

- Tính được một số bài toán về tính khả tích hàm nhiều biến 

- Giải được một số bài toán về tích phân đường của hàm nhiều biến 

- Tính được một số bài toán về tích phân mặt của hàm nhiều biến 
- Thực hiện được một số bài toán liên quan đến ứng dụng của GTHNB như tìm cực trị hàm nhiều biến, tính xấp xỉ hàm, tính diện tích, thể 

tích, độ dài đường cong, mặt cong. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Phương trình 
vi phân 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Năng lực nhận biết phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng cấp 
một và giải một số lớp phương trình tương ứng;  

- Năng lực vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán phương trình vi phân. Năng lực sử 

dụng phần mềm toán học để giải một số lớp phương trình vi phân 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Biết và nắm được các khái cơ bản của phương trình vi phân, phương pháp giải một số lớp phương trình vi phân cấp một, và tìm nghiệm 

kì dị 

- Vận dụng được kiến thức để giải được các bài toán phương trình vi phân cấp một 
- Biết và nắm được các khái cơ bản của phương trình vi phân cấp cao, phương pháp giải một số lớp phương trình vi phân cấp cao, lý 

thuyết về phương trình tuyến tính 

- Vận dụng được kiến thức để giải được các bài toán phương trình vi phân cấp cao. 
- Biết và nắm được các khái cơ bản của hệ phương trình vi phân (cấp một), lý thuyết về hệ phương trình tuyến tính  

- Vận dụng được kiến thức để giải được các bài toán hệ phương trình vi phân (cấp một). 

- Biết và nắm được các khái cơ bản của phương trình đạo hàm riêng cấp một, phương pháp giải một số lớp phương trình đạo hàm riêng 
cấp một 

- Vận dụng được kiến thức để giải được các bài toán phương trình đạo hàm riêng cấp một. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán phương trình vi phân và sử dụng 
phần mềm toán học để giải một số lớp phương trình vi phân. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà . 

21 Tô pô- Độ đo- 
Tích phân 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Năng lực nhận biết phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng cấp 
một và giải một số lớp phương trình tương ứng;  

- Năng lực vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán phương trình vi phân. Năng lực sử 

dụng phần mềm toán học để giải một số lớp phương trình vi phân 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được các khái niệm tôpô, phần trong bao đóng và tập dẫn xuất của một tập hợp, khái niệm ánh xạ liên tục trong không gian 

tôpô; 

- Kiểm tra được các tiên đề của tô pô, tính đóng, mở của một tập hợp; 
- Xác định được phần trong, bao đóng, biên và tập dẫn xuất của một tập hợp trong không gian tôpô;  

- Vận dụng được các tiêu chuẩn cho tính liên tục các ánh xạ giữa hai không gian tôpô để kiểm tra tính liên tục của một ánh xạ. 

- Trình bày được các khái niệm: metric, tôpô sinh bởi metric, sự hội tụ trong không gian metric, khái niệm không gian mêtric đủ, khái 
niệm tập compact; 

- Trình bày được các tiêu chuẩn của tính liên tục của ánh xạ giữa các không gian mêtric, các đặc trưng của tính đủ, tính compact, ánh xạ 

liên tục giữa các không gian compact;  
- Kiểm tra được các tiên đề của metric, xét sự hội tụ trong không gian mêtric; xét tính liên tục của ánh xạ giữa các không gian mêtric; xét 

tính đủ của không gian mêtric, tính compact của tập hợp trong không gian mêtric. 

- Trình bày được các khái niệm đại số, -đại số các tập hợp, độ đo và các tính chất cơ bản của độ đo, cách thác triển độ đo của Lebessgue, 

khái niệm hàm đo được và các tính chất của chúng.  

- Kiểm tra được các tiên đề về đại số và -đại số các tập hợp, về độ đo; biết xét tính đo được của hàm số trên .- 0 - Trình bày được khái 

niệm tích phân Lebesgue, tính khả tích Riemann và khả tích Lebesgue, các tính chất cơ bản và các tiêu chuẩn chuyển qua giới hạn dưới 
dấu tích phân, khái niệm độ đo tích và định lý Fubini 

1 Vận dụng được các tiêu chuẩn khả tích Lebesgue và khả tích Riemann để xét tính khả tích Riemann và tính khả tích Lebesgue; tính 

được các tích phân tương ứng (nếu khả tích) của hàm số đo được trên .2- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ 
học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Đại số tuyến 

tính 1 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

 - Hiểu biết về không gian vecto, kiểm tra được một không gian là không gian vecto. 

 - Hiểu và kiểm tra được không gian con, không gian thương. 
 - Hiểu và có kỹ năng, phương pháp tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto, lập công thức đổi cơ sở và tọa độ. 

 - Hiểu về ma trận, cách tính đinh thức và các ứng dụng. 

 - Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính, xác định được cấu trúc tập nghiệm của hệ phương trình 
tuyến tính. 

 - Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Đstt1 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

 - Kiểm tra không gian vectơ, không gian con, không gian thương. 

 -Tìm hạng của hệ vectơ, chỉ ra cơ sở và số chiều của không gian vectơ.  
 -Lập công thức đổi cơ sở và tọa độ. 

 - Biểu diễn và thực hiện các phép toán trên ma trận. 

 - Tính định thức, ứng dụng định thức vào các bài toán liên quan. 
 - Giải được hệ phương trình tuyến tính và tìm cấu trúc nghiệm của nó. 

 - Giải được các bài toán biện luận hệ phương trình 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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 - Giải được các bài toán thực tế bằng cách áp dụng giải hệ phương trình tuyến tính.  
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

23 Đại số tuyến 

tính 2 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

 - Hiểu biết về ánh xạ tuyến tính, xác định ảnh và hạt nhân của ánh xạ tuyến tính. 

 - Hiểu và xác định không gian con bất biến, biết cách chéo hóa ma trận 
 - Hiểu và kiểm tra dạng song tuyến tính, biết đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. 

 - Hiểu về không gian Euclide, ánh xạ tuyến tính trực giao, tự đồng cấu đối xứng, nắm vững các tính chất cơ bản của chúng và vận dụng 

giải các bài tập liên quan. 
 - Hiểu và biết cách chéo hóa tự đồng cấu bằng phương pháp trực giao. 

 - Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Đstt2 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

 - Kiểm tra được ánh xạ tuyến tính, xác định ảnh và hạt nhân của ánh xạ tuyến tính. 

 - Xác định được không gian con bất biến, biết cách chéo hóa ma trận  
 - Kiểm tra được dạng song tuyến tính, biết đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. 

 -Kiểm tra được không gian Euclide, ánh xạ tuyến tính trực giao, tự đồng cấu đối xứng, nắm vững các tính chất cơ bản của chúng và vận 

dụng giải các bài tập liên quan. 
- Chéo hóa tự đồng cấu, chéo hóa ma trận bằng phương pháp trực giao. 

 - Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Hình học 
tuyến tính 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,8, 15 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức của không gian Ơclit về khoảng cách, thể tích, các phép đẳng cự, siêu cầu 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày định nghĩa không gian afin, lấy ví dụ về không gian afin; chứng minh được hệ điểm độc lập, hệ điểm phụ thuộc 
- Trình bày định nghĩa phẳng, vị trí tương đối giữa các phẳng 

- Biết lập phương trình tham số, phương trình tổng quát của phẳng  

- Trình bày định nghĩa tâm tỉ cự, tính chất của tâm tỉ cự, kiểm tra tập lồi, đơn hình, hộp và biết liên hệ với các kiến thức hình học THPT 
- Kiểm tra một ánh xạ afin, viết biểu thức tọa độ của phép biến đổi afin 

- Xác định phép chiếu song song, phép thấu xạ 

- Trình bày siêu mặt bậc hai, xác định phương tiệm cận, đường tiệm cận, tâm, điểm kì dị, siêu phẳng liên hợp với một phương, tiếp tuyến 
- Trình bày định nghĩa không gian Euclid, tính chất không gian Euclid 

- Phân loại các phép biến đổi đẳng cự trong - 0 Áp dụng biến đổi tọa độ và bất biến đưa một siêu mặt bậc hai về dạng chính tắc 

- 1 Trình bày định nghĩa của siêu cầu và các tính chất của siêu cầu, xác định tâm, bán kính, siêu phẳng đẳng phương của một điểm đối với 
một siêu cầu và chứng minh hai siêu cầu trực giao 

- 2 Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Hình học vi 
phân 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

 - Hiểu biết về cung tham số, cung chính quy, độ dài, tham số hóa tự nhiên của cung chính quy, cung phẳng, cung hình học, các cách nhận 
biết đa tạp một chiều. 

 - Hiểu biết về các khái niệm độ cong, độ xoắn, mục tiêu Frenet, công thức Frenet. 

 - Hiểu biết về khái niệm và công thức tính các độ cong trung bình, độ cong Gauss, độ cong chính, độ cong pháp dạng của mặt tại một 
điểm và mối liên hệ giữa các độ cong qua công thức Euler, công thức Meusnier. 

 - Hiểu biết về một số đường cong đặc biệt trên mặt: đường chính khúc, đường tiệm cận, đường tiền trắc địa, độ cong trắc điạ của đường 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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trên mặt, cách tìm các đường đặc biệt trên một mặt cong. 
 - Hiểu biết về các tính chất của mảnh tham số, mảnh hình học, đa tạp hai chiều, các dấu hiệu nhận biết một đa tạp hai chiều. 

 - Hiểu về phép tính vi phân trên mặt, ánh xạ Weingarten và các tính chất của nó. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần hình học sơ cấp 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

 - Trình bày được định nghĩa cung tham số, vi phôi, cung chính quy, tham số hóa tự nhiên và tiếp tuyến của cung chính quy. 
 - Trình bày được định nghĩa cung phẳng, cung hình học, nhận biết đa tạp một chiều. 

 - Trình bày được khái niệm độ cong, độ xoắn, mục tiêu Frenet, công thức Frenet, mảnh tham số, mảnh hình học, đa tạp hai chiều, các dấu 

hiệu nhận biết một đa tạp hai chiều và tính được các đại lượng độ cong, độ xoắn, xác định được công thức Frenet. 
 - Trình bày được khái niệm và tính được các độ cong trung bình, độ cong Gauss, độ cong chính, độ cong pháp dạng của mặt tại một điểm 

và mối liên hệ giữa các độ cong qua công thức Euler, công thức Meusnier. 

- Trình bày được khái niệm và xác định được một số đường cong đặc biệt trên mặt: đường chính khúc, đường tiệm cận, đường tiền trắc 

địa, độ cong trắc điạ của đường trên mặt, cách tìm các đường đặc biệt trên một mặt cong. 

 - Xác định được ảnh của một mảnh tham số; chứng minh một tập là mảnh hình học, trình bày được khái niệm đa tạp hai chiều, điểm kỳ dị 
trên đường xác định bởi phương trình ẩn. 

 - Trình bày được được phép tính vi phân trên mặt, ánh xạ Weingarten và các tính chất của nó. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

26 Lý thuyết xác 
suất  

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Có thể hiểu các kiến thức cơ bản của lí thuyết xác suất: phép thử, biến cố, xác suất của biến cố, xác suất có điều kiện, đại lượng ngẫu 
nhiên, quy luật phân phối xác suất, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, luật số lớn, định lí giới hạn; 

- Có thể vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất; 

- Có thể lí giải các hiện tượng của đám đông dựa trên luật số lớn và định lí giới hạn; 

- Có khả năng vận dụng lí thuyết để giải quyết các bài toán liên quan; 

- Có thể vận dụng luật số lớn, định lí giới hạn để giải quyết một số bài toán trong thực tế; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản của lí thuyết xác suất: phép thử, biến cố, xác suất của biến cố, xác suất có điều kiện, đại lượng ngẫu 
nhiên, quy luật phân phối xác suất, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, luật số lớn, định lí giới hạn; 

- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất; 

- Vận dụng được luật số lớn, định lí giới hạn giải thích các quy luật của đám đông; 
- Vận dụng tốt lí thuyết để giải các bài tập liên quan; 

- Vận dụng được luật số lớn, định lí giới hạn để giải quyết một số bài toán trong thực tế; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Số học 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4, 5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thực và số phức 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết đồng dư và phương trình đồng dư 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 
- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Hiểu được cách xây dựng các tập hợp số và các tính chất số học của các tập hợp số. Giải được các bài tập về : quan hệ chia hết, ước và 

bội, phương trình nghiệm nguyên bậc nhất 2 ẩn. 

- Hiểu được số nguyên tố và các tính chất của số nguyên tố; vận dụng giải được các bài tập 
- Hiểu được đồng dư thức và các tính chất của đông dư thức, vận dụng để giải được các bài tập 

- Hiểu được phương trình và hệ phương trình đồng dư 1 ẩn bậc nhất và vận dụng giải được các bài tập 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Vận dụng được các kiến thức về số học trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ thông và thực tiễn 
- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa khi học các tập hợp số và suy luận lôgic 

28 Đại số sơ cấp 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về đa thức, phân thức hữu tỉ; hàm số 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình và bất đẳng thức 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được một cách chính xác các khái niệm có liên quan đến đa thức và phân thức hữu tỉ; 

- Biết tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức bằng thuật toán Ơclit; chứng minh một đa thức là bất khả quy bằng nhiều cách; 
-Phân tích được một phân thức hữu tỉ thành các phân thức thực sự đơn; 

-Vận dụng được đa thức đối xứng để làm các dạng toán khác nhau trong toán sơ cấp. 

- Phân loại được một số dạng toán cơ bản và nâng cao về hàm số trong chương trình môn Toán ở phổ thông; 
-Biết vận dụng các tính chất được học để giải các bài toán về hàm số trong sách giáo khoa môn Toán ở trường phổ thông; 

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm trong các bài toán trên hàm số. 

- Phân loại, vận dụng các tính chất được học để giải các bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình 
trong sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông; 

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm thường gặp khi giải phương trình và bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình. 

- Chứng minh được các bài toán đẳng thức, bất đẳng thức; 
- Giải được các bài toán về đẳng thức và bất đẳng thức, giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông; 

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm thường gặp khi chứng minh bất đẳng thức. 

- Vận dụng được các kiến thức về Đại số sơ cấp trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ thông và thực tiễn 

- Có được tư duy khái quát hóa, cụ thể hóa và suy luận lôgic 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Giải tích hàm 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Năng lực tư duy trừu tượng, khái quát và giải các dạng bài tập cơ bản: kiểm tra các tiên đề về chuẩn, tích vô hướng, tìm chuẩn của phần 

tử, toán tử tuyến tính bị chặn; chứng minh tính đóng, mở của một tập; tìm vectơ riêng, hàm riêng, phổ và toán tử liên hợp của một toán tử; 
- Năng lực giải một số bài toán liên quan đến: chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân, 

phương trình tích phân; chứng minh tính compact, tính đóng, tính bị chặn của một toán tử; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được định nghĩa và lấy ví dụ về chuẩn, không gian định chuẩn, không gian Banach, kiểm tra các tiên đề chuẩn, kiểm tra 2 
chuẩn tương đương, metric sinh bởi chuẩn. 

- Trình bày được định nghĩa và lấy ví dụ về tích vô hướng, kiểm tra tiên đề tích vô hướng, vectơ trực giao và định lý Pythagore, chuẩn 

sinh bởi tích vô hướng. 
- Trình bày được định nghĩa và cho ví dụ về cơ sở trực chuẩn và phép chiếu trực giao. Ứng dụng định lý biểu diễn Riesz. 

- Trình bày được định nghĩa và lấy ví dụ về ánh xạ tuyến tính liên tục giữa các không gian định chuẩn, chứng minh các tiêu chuẩn tương 

đương để kiểm tra ánh xạ tuyến tính là liên tục. 
- Trình bày được định nghĩa chuẩn của toán tử và tính chuẩn của toán tử. 

- Trình bày được nội dung các định lý: Định lý Hahn-Banach, định lý ánh xạ mở, đồ thị đóng, nguyên lý bị chặn đều và các khái niệm liên 

quan (như ánh xạ mở, bị chặn đều, …). 
- Áp dụng được Định lý Hahn-Banach, định lý ánh xạ mở, đồ thị đóng, nguyên lý bị chặn đều trong những trường hợp đơn giản. 

- Phát biểu được khái niệm toán tử compact và hiểu được các khái niệm liên quan (tập compact, compact tương đối, tiêu chuẩn compact 

trong không gian Banach hữu hạn chiều). Lấy được ví dụ. 
- Trình bày được nguyên lý ánh xạ co và áp dụng vào bài toán giá trị ban đầu đối với phương trình vi phân, tích phân. 

- Phát biểu được khái niệm phổ toán tử và kiểm tra được một số có phải là phổ trong trường hợp đơn giản. Nắm được mối quan hệ giữa 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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phổ và giá trị riêng. Tính được giá trị riêng trong trường hợp toán tử cho bởi ma trận đơn giản. Khảo sát được tính compact của một toán 
tử. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

30 Quy hoạch 
tuyến tính 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2, 3,7 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Mô hình hóa các bài toán thực tiễn về bài toán quy hoạch tuyến tính; 
- Hiểu và đưa được các dạng của bài toán QHTT về dạng chính tắc, dạng chuẩn tắc; 

- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán QHTT bằng phương pháp đơn hình; 

- Hiểu được và biết tìm bài toán đối ngẫu của bài toán QHTT; 
- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán vận tải;  

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần QHTT. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Thiết lập được mô hình toán học của một số bài toán trong thực tiễn về bài toán quy hoạch tuyến tính; 

- Trình bày được các khái niệm về bài toán QHTT;  
- Phân loại bài toán QHTT theo dạng chuẩn tắc, dạng chính tắc; 

- Trình bày được cơ sở của phương pháp đơn hình; 

- Hiểu và có kỹ năng sử dụng bảng đơn hình để giải bài toán QHTT; 
- Biết tìm đối ngẫu của bài toán QHTT;  

- Hiểu được và vận dụng định lí đối ngẫu tìm nghiệm của bài toán gốc; 

- Trình bày được các cách tìm phương án cơ sở xuất phát từ bảng vận tải; 
- Giải được một số bài toán vận tải bằng các thuật toán vận tải; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Thống kê toán 

học 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2,4,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu; 
- Hiểu và biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

- Nắm được các bài toán ước lượng tham số và ý nghĩa của bài toán trong thực tế, có kỹ năng giải được một số dạng toán thống kê bằng 

máy tính cầm tay và bằng máy vi tính dựa trên phần mềm chuyên dụng; 
- Biết vận dụng từ số liệu thu thập được có thể kiểm định và so sánh các tham số; 

- Biết và hiểu được các phương pháp phân tích tương quan và phân tích hồi quy; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần TKTH. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nắm được các khái niệm cơ bản của lí thuyết mẫu; 
- Biết thu thập và xử lí số liệu mẫu; 

- Vận dụng kiến thức để tính được các đặc trưng mẫu; 

- Hiểu được các bài toán ước lượng tham số và ý nghĩa của bài toán trong thực tế. 
- Biết dựa trên số liệu mẫu có thể đưa ra ước lượng điểm hoặc khoảng tin cậy cho tham số. 

- Trình bày và hiểu được được các phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê; 

- Giải được một số bài toán thống kê về kiểm định và so sánh các tham số. 
- Biết và hiểu được các phương pháp phân tích tương quan và phân tích hồi quy; 

- Từ số liệu thu thập được có thể đưa ra kết luận về mối liên hệ của các số liệu. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Hình học sơ 

cấp 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
 - Hiểu biết về cơ sở xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề. 

- Hiểu biết về định hướng trong hình học và ứng dụng vào nghiên cứu các hệ thức lượng trong tam giác, đường tròn và hình học phẳng 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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 - Hiểu biết về phép biến hình trong hình học sơ cấp: phép biến hình aphin, phép biến hình đẳng cự, phép biến hình đồng dạng và phép 
nghịch đảo cùng với các ứng dụng vào THPT. 

 - Hiểu về cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa dựa trên hệ tiên đề về phép dựng, thước kẻ và com pa. 

 - Hiểu biết sơ lược đôi nét mở đầu về hình học họa hình 
- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần hình học sơ cấp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
 - Kiểm tra được hệ tiên đề, biết cách thức xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề.  

 - Giải được những bài toán liên quan đến định hướng trên đường thẳng, mặt phẳng, tỉ số kép của hàng điểm và của chùm, các hệ thức 

lượng trong tam giác, đường tròn, hai đường tròn trực giao và điều kiện tương đương, xác định cực và đối cực. 
 - Kiểm tra được các điều kiện của những định lý về điều kiện tương đương cho 4 điểm trên đường tròn, Stewart, Menelaus, Ceva, Pascal, 

Brianchon, vận dựng các kết quả này vào giải bài tập và giải các bài toán ở THPT cũng như những bài toán mô hình hình học thực tế. 

 - Kiểm tra được các phép biến hình aphin, đảng cự, đồng dạng thông qua các đặc trưng của nó. Phân loại các phép biến hình theo dạng 

chính tắc. Xác định được các bất biến của các phép biến hình aphin, đẳng cự, đồng dạng và vận dụng vào giải các bài tập cũng như giải 

toán ở THPT. Kiểm tra được phép nghịch đảo và vận dựng vào giải bài tập.. 
- Xác định được quĩ tích, phân biệt mệnh đề thuận và mệnh đề đảo trong bài toán quĩ tích, cơ sở dựng hình bằng thước kẻ và compa thông 

qua hệ tiên đề dựng hình. Phân tích được đề bài để dựng được hình theo tiêu chuẩn dựng bằng thước kẻ và compa. 

 - Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

33 Tiếng Anh 
chuyên ngành 

Toán 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C8,11,15 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực sử dụng ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành;  
- Kỹ năng đọc, viết cơ bản và giải các bài tập thuộc một số chủ đề quen thuộc của Toán học phổ thông bằng tiếng anh; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Sử dụng thành thạo các nội dung cơ bản của tiếng Anh liên quan môn học: Thì hiện tại, Thì hiện tại hoàn thành, Thì tương lai, Câu điều 

kiện, Mệnh đề quan hệ 
- Nắm được các từ vựng thông dụng thuộc các lĩnh vực: Arithmetic, Algebra, Geometry, Analysis, Probabibilty and Statistics 

- Mô tả và diễn đạt được các khái niệm cơ bản của Toán học phổ thông bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực Arithmetic, Algebra, 

Geometry, Analysis, Probabibilty and Statistics 
- Đọc hiểu các nội dung Toán học phổ thông bằng tiếng Anh 

- Giải được một số bài tập cơ bản thuộc các chủ đề Toán phổ thông bằng tiếng Anh 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Đại số giao 

hoán 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về iđêan và phân tích nguyên sơ của iđêan 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về môđun hữu hạn sinh, môđun Noether và Artin. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về địa phương hóa và lý thuyết chiều. 
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được sự phân tích nguyên sơ của một iđêan. Tìm được đa tạp của một iđêan và tìm được phân tích nguyên sơ tối tiểu của một 

iđêan. 
- Hiểu được các tính chất về môđun hữu hạn sinh, môđun Noether và Artin và vận dụng được làm bài tập  

- Tính được địa phương hóa của một vành và môđun. 

- Tìm được chiều của vành và môđun; 
- Kiểm tra được một dãy các môđun là dãy khớp;  

- Kiểm tra được một dãy các môđun con là dãy hợp thành; 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Vận dụng được các kiến thức về phân tích nguyên sơ, địa phương hóa, độ dài môđun trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về 
toán ở phổ thông và thực tiễn. 

- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa khi học các đối tượng trừu tượng và suy luận lôgic 

35 Bất đẳng thức 
và sáng tạo bất 

đẳng thức  

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về bất đẳng thức 
- Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật sáng tạo bất đẳng thức 

- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Phát triển được khả năng suy luận logic 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được một cách chính xác các khái niệm có liên quan đến bất đẳng thức; Chứng minh được các bất đẳng thức cơ bản; 
- Nhận dạng được các phương pháp, kỹ thuật để chứng minh một bất đẳng thức; 

- Vận dụng được các phương pháp này để chứng minh các bất đẳng thức trong sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông. 

- Phát hiện và sửa chữa được những sai lầm thường gặp khi chứng minh bất đẳng thức. 
- Hiểu được một số kỹ thuật cơ bản để sáng tạo bất đẳng thức; 

- Vận dụng các kỹ thuật được học để sáng tạo ra một số bất đẳng thức đơn giản; 

- Ứng dụng được bất đẳng thức trong các dạng toán khác của toán sơ cấp. 
- Vận dụng được các kiến thức về bất đẳng thức trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ thông và thực tiễn 

- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa và khả năng suy luận lôgic 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Ứng dụng của 
lý thuyết nhóm 

vào một số 

dạng toán 

THPT 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về nhóm hữu hạn và định lý Lagrange. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về , p – nhóm và nhóm con Sylow. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về tác động của nhóm lên tập hợp, công thức các lớp và định lý Burnside. 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn. 
- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Hiểu được các tính chất cơ bản của nhóm hữu hạn. Kiểm tra được một nhóm là nhóm hữu hạn và tính được cấp của các phần tử trong 

nhóm đó. 

- Hiểu được các tính chất cơ bản của p – nhóm và nhóm con Sylow. 
- Hiểu được tác động của nhóm lên tập hợp. Tính được quỹ đạo của một tác động.  

- Áp dụng linh hoạt định lý Lagrange và định lý Burnside trong toán sơ cấp. 

- Vận dụng được các kiến thức về lý thuyết nhóm để giải các bài toán về số học, tổ hợp, tô màu hay phương trình hàm cũng như các vấn 
đề trong thực tiễn. 

- Có được tư duy khái quát hóa, đặc biệt hóa khi học các đối tượng trừu tượng và suy luận lôgic 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Lý thuyết 
Galoa và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4, 5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về mở rộng chuẩn tắc và nhóm Galois.  
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về nhóm giải được và trường chia đường tròn. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về mở rộng Galois và mở rộng cyclic. 

- Vận dụng các kiến thức của lý thuyết Galois để xác định một phương trình đại số giải được bằng căn thức, một hình dựng được bằng 
thước kẻ và compa. 

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được nhóm Galois của một mở rộng. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Tính được nhóm Galois của một đa thức, đặc biệt là các đa thức bậc hai, bậc 3 và bậc 4.  
- Hiểu được định lý cơ bản của lý thuyết Galois. Vận dụng định lý để kiểm tra được mối quan hệ giữa các nhóm con của nhóm Galois và 

các trường trung gian của mở rộng Galois tương ứng, vẽ được sơ đồ về mối quan hệ này. 

- Kiểm tra một phương trình nào đó có giải được bằng căn thức hay không. 
- Khẳng định hay bác bỏ một hình là dựng được bằng thước và compa. 

- Vận dụng được các kiến thức của lý thuyết Galois vào giải các bài tập, và giải quyết các vấn đề về toán ở phổ thông và thực tiễn. 

- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa khi học các đối tượng trừu tượng và suy luận lôgic 

38 Hàm biến 

phức  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Năng lực giải quyết một số bài toán đơn giản như tính toán với số phức, tính giới hạn, xét tính liên tục, tính khả vi của hàm phức, biết 

tính tích phân Cauchy, thặng dư và ứng dụng của chúng. 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu và trình bày được các khái niệm liên quan đến số phức, hàm phức, các hàm phức sơ cấp, phép tính vi phân, tích phân, lí thuyết tích 
phân Cauchy, lí thuyết chuỗi Taylor, chuỗi Lourentz, thặng dư và ứng dụng của thặng dư. 

- Nắm được sự khác nhau cơ bản trong cách xây dựng các kiến thức trên trong hàm biến phức so với cách xây dựng các kiến thức tương 

ứng trong hàm biến thực. 
- Thực hiện được các bài toán đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa số phức, khai căn một số phức.  

- Tính được một số phép tính lấy giới hạn, xét tính liên tục và xét tính khả vi của hàm biến phức.  

- Biết áp dụng công thức tích phân Cauchy để tính tích phân.  
- Khai triển được hàm biến phức dưới dạng chuỗi, biết tìm thặng dư và ứng dụng của thặng dư. 

- Có thể giải quyết các bài toán nâng cao về ứng dụng của số phức trong tìm tập hợp điểm, tìm cực trị số phức… 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Phương trình 

đạo hàm riêng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ đạo hàm riêng;  

- Năng lực giải một số bài toán (biên, ban đầu, hỗn hợp) đối với PTĐHR tuyến tính cấp hai điển hình; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Thiết lập được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn: dao động của sợi dây; dao động của màng; truyền nhiệt trong 
thanh; … 

- Trình bày được khái niệm PTĐHR; bài toán điển hình đối với PTĐHR (biên, ban đầu, hỗn hợp), nghiệm của phương trình, nghiệm của 

bài toán  
- Phân loại PTĐHR theo cấp, theo mức độ phi tuyến (tuyến tính, phi tuyến, tựa tuyến tính); dừng hay tiến hóa 

- Phân loại được PTĐHR tuyến tính cấp hai và biến đổi được PTĐHR tuyến tính cấp hai về dạng chính tắc trên miền elliptic, parabolic, 

hyperbolic  
- Trình bày được các tính chất cơ bản của nghiệm của phương trình và một số bài toán đối với PT Laplace-Poisson;  

- Giải được một số bài toán biên đối với phương trình Laplace-Poisson 

- Trình bày được các tính chất cơ bản của nghiệm của phương trình và một số bài toán đối với PT truyền sóng;  
- Giải được một số bài toán biên đối với phương trình truyền sóng 

- Trình bày được các tính chất cơ bản của nghiệm của phương trình và một số bài toán đối với PT truyền nhiệt;  

- Giải được một số bài toán biên đối với phương trình truyền nhiệt 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Lý thuyết ổn 

định hệ 
phương trình 

vi phân 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học bằng hệ PTVP;  

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Kỹ năng giải và xét tính ổn định một số lớp hệ PTVP theo nghĩa Lyapunov; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Thiết lập được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn: mô hình dao động của con lắc; mô hình thú-mồi; …thông qua hệ 

PTVP 

- Trình bày được khái niệm hệ PTVP cấp một, dạng chuẩn tắc, các dạng biểu diễn của hệ PTVP tuyến tính cấp một; bài toán Cauchy đối 
với hệ PTVP cấp một, nghiệm của hệ phương trình vi phân  

- Phân loại hệ PTVP cấp một theo mức độ phi tuyến (tuyến tính, phi tuyến, tựa tuyến tính); autonom hay không autonom 

- Giải và trình bày được các tính chất định tính cơ bản nghiệm của một số lớp hệ PTVP tuyến tính cấp một 
- Trình bày được các khái niệm ổn định nghiệm theo nghĩa Lyapunov của hệ PTVP cấp một (ổn định, ổn định tiệm cận, ổn định mũ, ổn 

định đều) 

- Xét được tính ổn định của một số hệ PTVP tuyến tính cấp một 

- Xét được tính ổn định của một số hệ PTVP cấp một tựa tuyến tính 

- Xét được tính ổn định của một số hệ PTVP cấp một phi tuyến  
- Xét được tính ổn định của nghiệm tuần hoàn bằng cách sử dụng tập giới hạn, tập bất biến, tập hút toàn cục 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Giải tích số 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Năng lực xây dựng các thuật toán giải gần đúng, xấp xỉ đa thức;  

- Kỹ năng giải và đánh giá sai số, tính toán tốc độ hội tụ cho các bài toán; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các khái niệm về các loại sai số, làm tròn số, sai số tính toán và bài toán ngược của bài toán sai số 

- Nắm được thuật toán xây dựng đa thức nội suy Lagrange, Newton tiến, Newton lùi cho n mốc nội suy cho trước và phương pháp xác 

định sai số, đánh giá tốc độ hội tụ 
- Nắm được các thuật toán tính gần đúng đạo hàm, tích phân và phương pháp xác định sai số, đánh giá tốc độ hội tụ 

- Nắm được thuật toán giải gần đúng phương trình và hệ phương trình đại số, siêu việt dựa trên các phương pháp lặp; Đồng thời nắm được 

phương pháp xác định sai số, đánh giá tốc độ hội tụ 
- Nắm được các thuật toán giải gần đúng phương trình vi phân thường bằng phương pháp giải tích và phương pháp số. Đồng thời, nắm 

được phương pháp xác định sai số, đánh giá tốc độ hội tụ 

- Tìm được đa thức nội suy từ n mốc nội suy cho trước, xây dựng được các lược đồ Newton tiến (lùi) và ứng dụng tính toán giá trị hàm số. 
Tính toán được sai số của các ước lượng 

- Tính được giá trị đạo hàm và tích phân của hàm số cho trước và đánh giá được sai số của kết quả thu được. 
- Tìm được nghiệm gần đúng của các phương trình, hệ phương trình đại số, siêu việt. Đánh giá được tốc độ hội tụ và sai số của tính toán. 

Giải được bài toán ngược của bài toán sai số 

- Tìm được nghiệm gần đúng của các phương trình, hệ phương trình vi phân. Đánh giá được tốc độ hội tụ và sai số của tính toán. Giải 
được bài toán ngược của bài toán sai số. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Hình học của 

nhóm biến đổi 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Hiểu biết về nhóm tác động và hình học của nhóm  

- Hiểu và có kĩ năng phân loại hình học aphin, hình học đồng dạng và hình học Euclid theo quan điểm các bất biến dưới tác động của các 
nhóm aphin, đồng dạng, đẳng cự lên các không gian aphin và Euclid 

- Hiểu được hình học aphin, hình học đồng dạng và hình học Euclid như là hình học của nhóm con của nhóm xạ ảnh tác động lên một 

không gian xạ ảnh và có kĩ năng phân loại hình học trong giải toán hình học. 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu khoa học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được nhóm tác động lên một không gian, quĩ đạo của một điểm, nhóm con dừng của một điểm và không gian thương bởi tác 

động của nhóm. 
- Trình bày được hình học của nhóm tác động lên không gian bao gồm nhóm biến đổi aphin, nhóm biến đổi Euclid và Nhóm biến đổi 

đồng dạng, Nhóm biến đổi xạ ảnh 

- Biết tính toán các nhóm tác động: cái ổn định, quĩ đạo. 
- Trình bày cách xây dựng hình học aphin, Euclid, xạ ảnh như hình học của nhóm tác động.  

- Trình bày và phân loại hình học aphin, hình học đồng dạng và hình học Euclid như là hình học của nhóm con nhóm xạ ảnh. 

- Vận dụng các kiến thức vào giải các bài tập, vận dụng các kết quả xuống với các kết quả hình học THPT và ứng dụng vào giải toán hình 
học THPT dựa trên cơ sở phạm vi của từng loại hình học. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

43 Hình học và 
tính lồi 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

 - Hiểu biết về tô pô trong không gian Euclid, tính bị chặn, tính liên thông, tính compact của một tập trong không gian Euclid. 
 - Hiểu biết về các khái niệm tuyến tính và phẳng, khái niệm góc và tích vô hướng, các khái niệm aphin. 

 - Hiểu biết về đạo hàm của hàm lồi và nhận biết tính lồi của các hình hình học. 

 - Hiểu về nón lồi, nón tựa, nón pháp, diện lồi. 
 - Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần hình học sơ cấp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
 - Kiểm tra được tô pô trong không gian Euclid, biết kiểm tra tính bị chặn, tính liên thông, tính compact của một tập trong không gian 

Euclid. 

 - Trình bày được các khái niệm tuyến tính và phẳng, khái niệm góc và tích vô hướng, các khái niệm aphin. 

 - Tính được đạo hàm của hàm lồi và nhận biết tính lồi của các hình hình học. 

 - Trình bày được khái niệm nón lồi, nón tựa, nón pháp, diện lồi, và tìm được các đối tượng này. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Phép biến hình 

và ứng dụng 

giải toán hình 
học 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng các kiến thức của phép biến hình, góc định hướng, định lý Menelaus, định lý Ceva, hàng điểm điều hòa 

- Hiều và vận dụng các kiến thức các phép dời vào giải và mở rộng các bài toán hình học 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức của phép vị tự, phép đồng dạng vào giải và mở rộng các bài toán hình học 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày định nghĩa phép biến hình, cách xác định phép biến hình, tích của hai phép biến hình 

- Vận dụng các vấn đề liên quan đến phép biến hình như góc định hướng, định lý Menelaus, định lý Ceva, hàng điểm điều hòa để giải toán 
- Trình bày định nghĩa, các tính chất của phép dời hình, phân loại các phép dời hình trong mặt phẳng  

- Vận dụng các kiến thức về đối xứng trục và phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép quay để giải và mở rộng kết quả của các bài toán 

hình học phẳng 
- Vận dụng mối quan hệ giữa phép đối xứng trục, phép tịnh tiến và phép quay trong giải toán chứng minh, quỹ tích, dựng hình 

- Trình bày và vận dụng định nghĩa, các tính chất của phép vị tự để giải và mở rộng các bài toán hình học phẳng  

- Trình bày và vận dụng định nghĩa, tính chất của phép đồng dạng để giải và mở rộng các bài toán hình học phẳng 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Hình học xạ 

ảnh 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về không gian xạ ảnh, phẳng xạ ảnh, hàng điểm điều hòa, nguyên tắc đối ngẫu 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Hiểu và vận dụng các kiến thức về ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh, định lý Pascan và định lý Briangsong 
- Hiểu và vận dụng mô hình afin của không gian xạ ảnh; mô hình xạ ảnh của không gian afin và không gian Ơclit trong giải toán 

- Năng lực giải quyết các bài toán hình học, liên hệ các kiến thức với các kết quả hình học THPT và ứng dụng vào giải toán hình học 

THPT. 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Phát biểu định nghĩa mục tiêu xạ ảnh và biết kiểm tra mục tiêu xạ ảnh, viết công thức đổi mục tiêu xạ ảnh 

- Trình bày được định nghĩa tỉ số kép, áp dụng các tính chất của tỉ số kép trong giải các bài tập và biết tính toán tỉ số kép bằng tọa độ 

- Phát biểu định nghĩa hàng điểm điều hòa, hình tứ đỉnh toàn phần; áp dụng định lý hình tứ đỉnh toàn phần, hình tứ cạnh toàn phần chứng 
minh hàng điểm điều hòa, chùm đường thẳng điều hòa, tính đồng quy, thẳng hàng 

- Phát biểu được các khái niệm đối ngẫu, định lý đối ngẫu, các bài toán đối ngẫu 

- Giải được một số bài toán afin bằng cách sử dụng mô hình xạ ảnh 

- Xác định được công thức tọa độ của biến đổi xạ ảnh, phân loại các phép thấu xạ trong  

- Trình bày định nghĩa siêu mặt bậc hai xạ ảnh, Kiểm tra và xác định hai điểm liên hợp với nhau, cực và đối cực; biết xác định được điểm 
kì dị, dạng chính tắc của một siêu mặt bậc hai 

- Áp dụng mô hình xạ ảnh của Elip, Hypebol, Parabol giải các bài toán afin bằng mô hình xạ ảnh 

- Ap dụng phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu xuyên trục trong chứng minh tính đồng quy, tính thẳng hàng, giải toán quỹ tích 
- Phát biểu và vận dụng định lý Pascan và Briangsong, các trường hợp đặc biệt của định lý Pascal trong chứng minh tính đồng quy, tính 

thẳng hàng 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Tối ưu tổ hợp  1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu về bài toán tối ưu tổ hợp. 

- Có kỹ năng mô hình hóa toán học một số bài toán tối ưu trong thực tế cuộc sống như chi tiêu, thực đơn, du lịch,.. và giải quyết chúng. 

- Hiểu và có kỹ năng sử dụng các phương pháp chung (phương pháp tham lam,…) giải bài toán tối ưu tổ hợp.  

- Hiểu và có kỹ năng giải được một số bài toán tối ưu tổ hợp điển hình (cái túi, lập lịch,…);  
- Hiểu và có kỹ năng giải một số bài toán tối ưu trên đồ thị (cây khung cực tiểu, luồng cực đại,…);  

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Tối ưu tổ hợp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được bài toán tối ưu tổ hợp; phát biểu được các bài toán điển hình của tối ưu tổ hợp (đi du lịch,…) và mô hình bài toán. 

- Trình bày được cụ thể các bước của các phương pháp giải bài toán tối ưu tổ hợp, ưu và nhược điểm của từng phương pháp.  
- Có khả năng vận dụng các phương pháp giải bài toán tối ưu tổ hợp để giải từng bài toán điển hình của tối ưu tổ hợp dạng tổng quát và 

dạng cụ thể. 
- Thiết lập được mô hình toán học của một số vấn đề (tối ưu) khác trong thực tiễn dưới dạng các bài toán tối ưu tổ hợp để giải quyết. 

- Trình bày được một số bài toán tối ưu trên đồ thị (cây khung cực tiểu, đường đi ngắn nhất, luồng cực đại,…)  

- Giải được một số bài toán tối ưu trên đồ thị. 
- Thiết lập được mô hình toán học của một số bài toán trong thực tế dưới dạng bài toán tối ưu đồ thị để giải quyết. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Lý thuyết tổ 

hợp và đồ thị 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,7,14 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Mô hình hóa toán học một số hiện tượng, bài toán thực tiễn bằng cách sử dụng đồ thị (tìm đường đi đơn, đường đi ngắn nhất,.. ) hoặc 

nguyên lý Dirichlet (bài toán tồn tại hay không tồn tại…) để giải quyết vấn đề. 
- Hiểu và có kĩ năng sử dụng được các phương pháp đếm (tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp lặp, hoán vị lặp, chỉnh hợp lặp) giải quyết 

các bài toán đếm; 

- Hiểu và phân loại được các loại đồ thị (đồ thị đơn, đồ thị vô hướng, có hướng, Hamilton, Euler,…), các loại đường đi trên đồ thị;  
- Hiểu và có kỹ năng sử dụng một số thuật toán trên đồ thị (duyệt đồ thị, tìm chu trình, đường đi,…)  

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần LTTHĐT. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Biết cách giải một số bài toán tổ hợp: đếm, liệt kê, tồn tại, tính hệ số nhị thức và tính xác suất của biến cố trong các mô hình rời rạc. 

- Trình bày được khái niệm các cấu hình tổ hợp cơ bản liên quan tới lý thuyết tổ hợp như chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp,… 
- Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan tới lý thuyết đồ thị như đường, chu trình, đỉnh, cạnh,… 

- Biết cách giải một số bài toán trên đồ thị: Duyệt đồ thị; Tìm mạch Euler, chu trình Hamilton; Về tính phẳng của đồ thị; Tìm cây khung 

cực tiểu, đường đi ngắn nhất. 
- Tổng hợp được hệ thống các kiến thức và vận dụng các kiến thức vào giải các bài tập liên quan tới bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài 

toán tồn tại và đồ thị. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

48 Các định lí 

giới hạn và 

ứng dụng  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Có thể hiểu các dạng hội tụ của dãy các biến ngẫu nhiên và mối quan hệ giữa các dạng hội tụ; định nghĩa hàm đặc trưng, hàm sinh 

moment, hàm đặc trưng, hàm sinh moment của các biến ngẫu nhiên; luật số lớn và các định lí giới hạn; 

- Có thể nhận biết và mô hình bài toán trong thực tế về các bài toán xác suất; 
- Có khả năng vận dụng lí thuyết để giải quyết các bài tập liên quan; 

- Có thể lí giải các hiện tượng của đám đông dựa trên luật số lớn và định lí giới hạn; 

- Có thể vận dụng luật số lớn, định lí giới hạn để giải quyết một số bài toán trong thực tế; 
- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được các dạng hội tụ của dãy các biến ngẫu nhiên và mối quan hệ giữa các dạng hội tụ; trình bày được định nghĩa hàm đặc 

trưng, hàm sinh moment, tìm được hàm đặc trưng, hàm sinh moment của các biến ngẫu nhiên; phát biểu được luật số lớn và các định lí 

giới hạn; 

- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất; 

- Vận dụng tốt lí thuyết để giải các bài tập liên quan; 

- Vận dụng tốt luật số lớn, định lí giới hạn giải thích các quy luật của đám đông; 
- Vận dụng tốt luật số lớn, định lí giới hạn để giải quyết một số bài toán trong thực tế; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

49 Tăng cường 
năng lực giảng 

dạy xác suất – 

thống kê ở phổ 
thông 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4, 8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Có hiểu biết ở mức độ khái lược về lịch sử phát triển của Xác suất-Thống kê; 
- Nắm vững mạch kiến thức Thống kê-Xác suất ở phổ thông; 

- Nắm được mạch kiến thức Thống kê-Xác suất ở phổ thông của một số nước; 

- Cập nhật kiến thức mới của Xác suất, Thống kê; 
- Cập nhật những ứng dụng của Xác suất, Thống kê trong thực tế; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của Xác suất, Thống kê; 

- Trình bày được mạch kiến thức Thống kê-Xác suất ở Tiểu học, THCS, THPT; 
- Trình bày được mạch kiến thức Thống kê-Xác suất của một số nước; Phân tích được một số ưu điểm của mạch kiến thức Xác suất-

Thống kê trong và ngoài nước; 

- Cập nhật được kiến thức mới về Xác suất, Thống kê; 
- Phân tích được vai trò của Xác suất, Thống kê trong cuộc sống.; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

III Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm 40     

50 Tâm lý học đại 
cương  

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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người học hình thành: 
- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng hợp 
các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 
- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên 

tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 

hiện tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 

hoạt động sư phạm; 
- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm của 

nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  
- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo;  
- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

51 Tâm lý học sư 

phạm và tâm 

lý học lứa tuổi 

THPT 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong dạy 

học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách học 
sinh; 

- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; 
- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri thức 

đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

- Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy giáo; 
- Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư phạm 

phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 
- Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo 

đối với sự phát triển của học sinh 

- Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một thầy 
giáo tốt trong tương lai; 

- Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 
- Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

52 Những vấn đề 

chung về giáo 

dục học  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển xã 

hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
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- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các nhiệm 
vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn 

và nghiệp vụ sư phạm; 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

53 Lý luận dạy 

học và lý luận 

giáo dục ở 
trường THPT 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 
 -Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  

- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ chức 
các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

- Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục học 

sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

54 Lý luận dạy 

học môn Toán 
(PPDH Toán 

1)  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, hiện đại nhất về lý luận dạy học môn toán, về khoa học giáo dục môn toán theo tinh thần 

bám sát với thực tiễn giáo dục ở nhà trường Việt Nam. 
- Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng dạy học môn toán cơ bản, cần thiết nhất, phục vụ thiết thực cho việc dạy và học ở trường phổ 

thông hiện nay 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực tự học cũng như thực hiện nhiệm vụ được 
giao 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Mô tả được các cơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu, nội dung, chương trình môn toán phổ thông; phân tích được các đặc điểm, 

cấu trúc của nội dung môn Toán theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.  

- Chỉ ra được bản chất và ưu, nhược điểm của từng PPDH, kĩ thuật dạy học tích cực được vận dụng trong dạy học môn Toán ở THPT.  
- Nêu lên được các phương tiện dạy học trong dạy học môn Toán phổ thông.  

- Liệt kê được các quá trình và kĩ thuật đánh giá việc học tập của học sinh.  

- Xác định được các tri thức cụ thể về việc lập kế hoạch dạy học, chuẩn bị và tiến hành từng tiết lên lớp.  
- Lựa chọn và sử dụng được các PPDH, kĩ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung và các điều kiện dạy 

học.  

- Sử dụng được các phương tiện dạy học cơ bản trong dạy học môn Toán phổ thông  
- Thiết kế và xây dựng được bài soạn và tổ chức dạy học trên lớp.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Dạy học các 

tình huống 
điển hình môn 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2,5, 10, 13 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Trình bày được cách thức dạy học khái niệm toán học, định lý toán học, quy tắc, phương pháp, giải bài tập toán học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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Toán (PPDH 
Toán 2) 

- Có năng lực dạy học các khái niệm toán học, định lý toán học, quy tắc, phương pháp, giải bài tập toán học 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được những vấn đề lý luận cơ bản, đặc biệt là cách thức tổ chức dạy học khái niệm toán học, định lí toán học, qui tắc, phương 
pháp, dạy học giải bài tập toán 

- Thiết kế và tổ chức dạy học được các khái niệm toán học, định lí toán học, qui tắc, phương pháp, bài tập toán học cụ thể trong chương 

trình môn Toán phổ thông 
- Phối hợp việc dạy học khái niệm, định lí, quy tắc, phương pháp,bài tập toán học để lập được kế hoạch và tổ chức dạy học một bài học cụ 

thể trong môn Toán phổ thông theo tiếp cận năng lực học sinh 

- Nhận xét, đánh giá được cách thiết kế và tổ chức dạy học các khái niệm toán học, định lí toán học, qui tắc, phương pháp, bài tập toán 
học của người khác 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Dạy học các 

mạch toán ở 
phổ thông 

(PPDH Toán 

3) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2,5,10,13 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Phân tích được chương trình của từng mạch toán ở phổ thông 

- Có năng lực dạy học các mạch toán ở phổ thông: Số, Đại số và một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được cấu trúc lôgic nội dung, sự triển khai, đặc điểm các kiến thức toán học theo từng mạch toán: Số, Đại số và một số yếu tố 
giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất ở phổ thông 

- Trình bày được các lưu ý dạy học trong dạy học các vấn đề cốt lõi của mỗi mạch toán, bám sát với thực tiễn giáo dục cũng như nhu cầu 

đổi mới giáo dục đang diễn ra ở nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay 
- Thiết kế và tổ chức được các hoạt động dạy học hiệu quả trong các chủ đề thuộc các mạch kiến thức: Số, Đại số và một số yếu tố giải 

tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất ở phổ thông 

- Nhận xét, đánh giá được cách thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học trong các chủ đề thuộc các mạch kiến thức ở phổ thông của 

người khác 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 Đánh giá trong 

giáo dục toán 
học  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,12,14 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành- Trình bày được các kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực học sinh trong quá 

trình dạy học môn Toán ở nhà trường phổ thông 

- Thiết kế được kế hoạch, công cụ kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực HS  
- Phân tích và đánh giá được các kết quả kiểm tra của HS theo tiếp cận năng lực học sinh  

- Có ý thức vận dụng và chia sẻ các kiến thức về kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực HS vào thiết kế các kế hoạch dạy học môn Toán 

ở nhà trường phổ thông 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được:  
+ Các khái niệm về kiểm tra, đánh giá trong dạy  

+ Mục đích của kiểm tra, đánh giá  

+ Vai trò, nguyên tắc của kiểm tra, đánh giá  
+ Nội dung kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

+Trình bày được các công cụ để kiểm tra, đánh giá năng lực HS trong quá trình dạy học môn Toán 

+ Lập được kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Toán 
+Trình bày được các công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực HS trong quá trình dạy học môn Toán 

+Thiết kế được các công cụ kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong quá trình dạy học môn Toán 

+Phân tích được các kết quả kiểm tra đánh giá của HS theo hướng vì sự tiến bộ của người học 
Tích cực sử dụng các kiến thức về kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong thiết kế các kế hoạch dạy học môn Toán trong các học phần 

khác thuộc khối kiến thức nghiệp vụ 

Sẵn sàng chia sẻ với các bạn những kiến thức về kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực học sinh 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Phát triển 

chương trình 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2,12, 13 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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trường phổ 
thông  

phần giúp người học hình thành: 
- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận phát triển chương trình trường phổ thông, chương trình môn Toán theo 

tinh thần bám sát với thực tiễn giáo dục ở nhà trường Việt Nam. 

- Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng phát triển chương trình trường phổ thông, chương trình môn Toán phục vụ thiết thực cho việc 
dạy và học ở trường phổ thông hiện nay 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực tự học cũng như thực hiện nhiệm vụ được 

giao 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các quan điểm tiếp cận khi xây dựng chương trình; các khái niệm: khung chương trình, chương trình khung, chương 
trình đào tạo, chương trình chi tiết.  

- Mô tả được các bước xây dựng chương trình đào tạo và phát triển chương trình. Trên cơ sở đó phân tích và đưa ra được các kết luận về 

bối cảnh phát triển chương trình nhà trường. 

- Mô tả được định hướng phát triển chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam.  

- Trình bày được kế hoạch phát triển chương trình môn Toán theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Từ đó phân tích, đánh giá 
chương trình môn Toán ở trường phổ thông.  

- Phân tích được các định hướng phát triển chương trình môn Toán ở phổ thông của Việt Nam trong thời kì mới.  

- Khái quát hóa, tổng hợp được các kiến thức về phát triển chương trình môn Toán qua các cấp học nối tiếp nhau.  
- Thiết kế được kế hoạch phát triển chương trình môn Toán phổ thông với các chủ đề trong bối cảnh đổi mới giáo dục.  

- Cấu trúc lại chương trình môn toán và thiết kế, tổ chức dạy học các chủ đề. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

59 Phương pháp 

NCKH Toán 
học và giảng 

dạy Toán học 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C10 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Có kiến thức cập nhật về lý thuyết NCKH nói chung, NCKH chuyên ngành toán nói riêng; 

- Bước đầu có khả năng NCKH thể hiện qua việc thực hiện được một đề cương NCKH với đề tài thuộc lĩnh vực toán học/ giảng dạy toán 

học và triển khai thực hiện được đề tài đó.  

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản của lý thuyết NCKH: khoa học, NCKH, phân loại khoa học, trình tự logic thực hiện một đề tài 

NCKH nói chung 
- Trình bày và phân tích được cấu trúc của bài báo khoa học thuộc khoa học toán học 

- Trình bày và phân tích được cấu trúc của bài báo khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy toán học 

- Nêu và phân tích được cấu trúc của một khóa luận tốt nghiệp đại học  
- Xây dựng được đề cương nghiên cứu cho một ý tưởng khoa học cụ thể;  

- Triển khai được một đề tài nghiên cứu đơn giản 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

60 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học môn 
Toán 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C10,12,15 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 
- Có năng lực khai thác và ứng dụng một số phần mềm trong dạy học Toán như: phần mềm hình học động, phần mềm tính toán đại số, 

phần mềm thiết kế bài giảng điện tử; Ứng dụng E-learning trong dạy và học môn Toán 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực tự học cũng như thực hiện nhiệm vụ được 
giao.E-learning trong dạy và học môn Toán 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được nội dung cơ bản về lý luận và vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán 

- Phát biểu được các nguyên tắc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

- Phân loại và biết được công dụng, tình huống sử dụng các phần mềm Toán học trong dạy học 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ dạy học Toán 

- Lựa chọn được phần mềm phù hợp khi dạy học các nội dung cụ thể 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Xây dựng được kế hoạch dạy học; thiết kế và triển khai bài dạy môn Toán có sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà. 

61 Thực hành sư 

phạm 1  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 
- Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học  

- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

- Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Thực hành sư 

phạm 2  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
cho học sinh  

- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Thực tập sư 
phạm 1 

  3 HK5 Theo Quy chế TTSP 

64 Thực tập sư 

phạm 2 

  4 HK8 Theo Quy chế TTSP 

65 Mô hình học 
tập kết hợp 

trong dạy học 

môn Toán 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,10,12,13 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Có năng lực thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học môn Toán theo mô hình dạy học kết hợp. 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực tự học cũng như thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về các xu thế học tập hiện đại: học tập trực tuyến, học tập kết hợp, lớp học đảo ngược và các phương 
pháp, nguyên tắc, công cụ để thực hiện dạy học theo các mô hình này. 

- Sử dụng được các công cụ trực tuyến hỗ trợ dạy học Toán. 

- Thiết kế và tổ chức dạy học những nội dung môn Toán theo mô hình học tập kết hợp. 
- Nhận xét, đánh giá được cách thiết kế, tổ chức dạy học Toán theo mô hình học tập kết hợp trong những tình huống cụ thể. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

66 Vận dụng 

Giáo dục 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,8,9,10.13,15 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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STEM trong 
dạy học môn 

Toán 

góp phần giúp người học hình thành: 
-Phân tích được bối cảnh thời đại và vấn đề giáo dục STEM trong trường học 

- Trình bày được những vấn đề lí luận cơ bản về dạy học các môn học trong nhà trường theo định hướng giáo dục STEM 

- Vận dụng được định hướng giáo dục STEM trong dạy học môn Toán ở nhà trường phổ thông 
- Có ý thức vận dụng và chia sẻ các kiến thức về giáo dục theo định hướng STEM để thiết kế các kế hoạch dạy học môn Toán ở nhà 

trường phổ thông 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 và định hướng đổi mới giáo dục hiện nay trên thế giới. 
- Phân tích được giáo dục Việt Nam trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế 

- Nêu được vai trò của giáo dục STEM trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam 

- Phân tích được: 

- Bản chất của giáo dục STEM  

- Đặc trưng của giáo dục STEM  
- Phân loại giáo dục STEM 

- Các xu hướng giáo dục STEM  

- Phân tích được cơ hội vận dụng giáo dục STEM trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông 
- Nêu được quy trình thiết kế bài học STEM trong môn Toán  

- Liệt kê được một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong giáo dục STEM 

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong giáo dục STEM 
- Minh họa kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM. 

- Tích cực sử dụng các kiến thức về dạy học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM trong thiết kế kế hoạch bài học môn Toán trong 

các học phần khác thuộc khối kiến thức nghiệp vụ 
- Sẵn sàng chia sẻ với các bạn những kiến thức về thiết kế bài học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Dạy học các 

chủ đề môn 

toán THCS 
theo hướng 

tiếp cận năng 

lực 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,8,9,10.13,15 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 
- Phân tích được một số vấn đề về dạy học theo tiếp cận năng lực 

- Phân tích được chương trình của từng mạch toán ở trung học phổ thông 

- Có năng lực dạy học các chủ đề thuộc mạch toán: Số, Đại số và một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất ở 
trường trung học cơ sở. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Chỉ ra được thành tố của năng lực, năng lực toán học, các biểu hiện của năng lực toán học của hộc sinh trung học cơ sở.  

Phân tích được khái niệm dạy học theo tiếp cận năng lực. 
- Trình bày được nội dung, yêu cầu cần đạt của các chủ đề theo từng mạch toán: Số, Đại số và một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo 

lường; Thống kê và Xác suất ở trung học cơ sở 

- Thiết kế và tổ chức được các hoạt động dạy học hiệu quả trong các chủ đề thuộc các mạch kiến thức: Số, Đại số và một số yếu tố giải 
tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất ở phổ thông 

- Nhận xét, đánh giá được cách thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học trong các chủ đề thuộc các mạch kiến thức ở phổ thông của 

người khác 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

68 Phương pháp 
toán sơ cấp  

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,8,15 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Có năng lực giải toán, khai thác và sáng tạo các bài toán thuộc chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 
- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực tự học cũng như thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phát biểu được các bước giải một bài Toán 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của phép suy luận quy nạp và suy diễn 
- Tìm và trình bày được lời giải bài toán cho những dạng toán thường gặp ở phổ thông, qua đó phát triển triển kĩ năng phân tích, tổng hợp 

- Vận dụng được phép suy luận quy nạp và suy diễn trong các hoạt động giải toán 

- Đề xuất được các bài toán mới từ bài toán ban đầu 
- Thiết kế được các chuyên đề về toán sơ cấp 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

69 Lịch sử Toán 
học 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,8,9.12 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Trình bày được đối tượng và nhiệm vụ của lịch sử Toán học; vai trò của Lịch sử Toán học trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông 
- Trình bày được các Giai đoạn phát sinh Toán học 

- Trình bày được lịch sử phép đếm và các hệ thống số; Lịch sử về các kiến thức Đại số; Lịch sử về các kiến thức Hình học; Lịch sử các 

kiến thức Giải tích 
- Vận dụng được các yếu tố lịch sử này vào thiết kế và tổ chức dạy học toán Phổ thông 

- Tự giác, tích cực và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị thuyết trình, báo cáo, hoạt động nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được đối tượng và nhiệm vụ của lịch sử Toán học 

- Nêu được vai trò của Lịch sử Toán học trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông 
- Trình bày được các Giai đoạn phát sinh Toán học Babylon Cổ đại, Ai cập;  

Toán học cổ Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Á và Cận đông; Toán học Châu Âu;  

- Trình bày được các Giai đoạn Toán học cao cấp cổ điển; Giai đoạn Toán học hiện đại, sự mở rộng đối tượng của toán học  
- Trình bày được lịch sử phép đếm và các hệ thống số; Lịch sử về các kiến thức Đại số; Lịch sử về các kiến thức Hình học; Lịch sử các 

kiến thức Giải tích 

- Vận dụng được các yếu tố lịch sử Toán học vào dạy học toán Phổ thông 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Dạy học Toán 

THPT theo 

hướng tiếp cận 
năng lực  

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C10.13 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn toán theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ 

thông như năng lực, phát triển năng lực, dạy học phát triển năng lực, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực; qui trình thiết kế 

các tình huống dạy học điển hình, qui trình thiết kế kế hoạch bài học trong môn toán theo hướng phát triển năng lực học sinh. 
- Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng thiết kế và tổ chức dạy học các tình huống điển hình, kế hoạch bài học trong môn Toán theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh phổ thông. 

- Nghiêm túc, chăm chỉ học tập theo định hướng của giảng viên. Có ý thức chủ động tích cực tự học cũng như thực hiện nhiệm vụ được 
giao 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được những vấn đề then chốt về dạy học theo hướng tiếp cận năng lực: Mục tiêu- Nội dung- Phương pháp- Đánh giá.  

- Giải thích được đặc điểm của kế hoạch bài học môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực.  

- Mô tả được qui trình thiết kế và tổ chức kế hoạch bài học môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực.  
- Thiết kế, tổ chức được các bước dạy học các tình huống điển hình theo hướng tiếp cận năng lực. 

- Thiết kế và tổ chức, đánh giá được một kế hoạch bài học/chủ đề môn Toán theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

71 Phương pháp 
dạy học tích 

cực môn Toán  

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,10 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Có hiểu biết về các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Toán 
- Có năng lực vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học môn Toán ở phổ thông 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực thường sử dụng trong dạy học môn Toán 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng có hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học môn Toán ở phổ thông 
- Nhận xét, đánh giá được cách vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Toán ở phổ thông của người khác 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp 

  7     

72 Khóa luận tốt 
nghiệp 

  7 HK8 Báo cáo 

73 Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

Tự chọn 1 trong 3 học phần sau 7 HK8   

  Đại số và ứng 
dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,5 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về các cấu trúc đại số cơ bản 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về số học 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về vành đa thức  
- Vận dụng kiến thức đã học để học các môn học khác, giải quyết các vấn đề trong toán phổ thông và trong thực tiễn 

- Phát triển được khả năng tư duy trừu tượng và suy luận logic 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hiểu được các cấu trúc nhóm, vành, iđêan miền nguyên, trường và vận dụng làm được bài tập 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về đồng cấu nhóm, vành 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về Số học trong làm bài tập 

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về đa thức đối xứng và vận dụng thành thạo trong làm bài tập. 

- Hiểu và áp dụng được các kiến thức về đa thức bất khả quy trên các trường số. 
- Vận dụng được các kiến thức về các ccấu trúc đại số cơ bản, số học, đa thức trong các môn học khác và giải quyết các vấn đề về toán ở 

phổ thông và thực tiễn 

- Có được tư duy khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hoá và suy luận lôgic 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Giải tích và 
ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C4 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Có cái nhìn tổng quan, hệ thống về phép tính vi tích phân hàm số một biến số và hàm số nhiều biến số;  
- Năng lực ứng dụng phép tính vi phân và tích phân hàm số trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được tổng quan các kiến thức cập nhật về phép tính vi phân hàm số một biến số 

- Hệ thống hóa và áp dụng được các ứng dụng của phép tính đạo hàm, vi phân hàm số một biến số trong các bài toán thực tiễn và các vấn 
đề liên quan khác; 

- Trình bày được tổng quan các kiến thức cập nhật về phép tính tích phân hàm số một biến số 

- Hệ thống hóa và áp dụng được các ứng dụng của phép tính tích phân hàm số một biến biến số trong các bài toán thực tiễn và các vấn đề 

liên quan khác; 

- Trình bày được tổng quan các kiến thức cập nhật về phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số 
- Hệ thống hóa và áp dụng được các ứng dụng của phép tính vi phân hàm số nhiều biến số trong các bài toán thực tiễn và các vấn đề liên 

quan khác; 

- Trình bày được tổng quan các kiến thức cập nhật về phép tính tích phân hàm số nhiều biến số 
- Hệ thống hóa và áp dụng được các ứng dụng của phép tính tích phân hàm số nhiều biến số trong các bài toán thực tiễn và các vấn đề liên 

quan khác; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Hình học và 
ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức không gian afin, ánh xạ afin, biến đổi afin, hình học afin 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Hiểu và vận dụng các kiến thức về không gian Ơclit, các phép biến đổi đẳng cự trong và - Hiểu và vận dụng các kiến thức về hình học 
Ơclit, bất biến Ơclit, mối liên hệ giữa hình học afin và hình học Ơclit 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về phép biến hình afin, các phép dời hình, phép đồng dạng và phép nghịch đảo 

- Năng lực giải quyết các bài toán hình học, liên hệ các kiến thức với các kết quả hình học THPT và ứng dụng vào giải toán hình học 
THPT. 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày định nghĩa không gian afin và đưa ra ví dụ; kiểm tra được hệ điểm độc lập, hệ điểm phụ thuộc, mục tiêu afin và xác định công 

thức đổi mục tiêu 
- Trình bày định nghĩa phẳng afin; vị trí tương đối của hai phẳng; liên hệ với các kiến thức được học ở THPT 

- Biết kiểm tra ánh xạ afin, biến đổi afin và trình bày các tính chất của ánh xạ afin; xác định công thức tọa độ của phép biến đổi ánh xạ 

- Trình bày định nghĩa và kiểm tra phép chiếu song song, thấu xạ afin; phép biến đổi afin đối hợp 

- Trình bày định nghĩa không gian Ơclit và biết tính khoảng cách, góc và thể tích 

- Trình bày định nghĩa, tính chất của ánh xạ đẳng cự; Phân loại các phép biến đổi đẳng cự và xác định các dạng chính tắc của phép biến 
đổi đẳng cự trong và 

- Xác định được bất biến Ơclit, biết chỉ ra các bất biến afin của một bài toán và sử dụng lớp hình đặc biệt của Hình học Ơclit để giải bài 

toán đó 
- Trình bày định nghĩa và tính chất phép biến hình afin, các phép dời hình trong và và vận dụng các kiến thức vào giải toán hình học 

- Vận dụng phép đồng dạng và tính chất của phép đồng dạng giải các bài tập 

- Vận dụng phép nghịch đảo và tính chất của phép nghịch đảo vào giải các dạng bài tập  
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Dạy học môn 

Toán ở THPT 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C5,8,10 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Khái quát được các vấn đề lý luận trong dạy học môn Toán 

- Có năng lực vận dụng tổng hợp các vấn đề về lý luận và phương pháp dạy học, các tình huống điển hình, các mạch toán vào dạy học 

môn Toán ở Trung học phổ thông 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các vấn đề về lý luận và phương pháp dạy học, các tình huống điển hình trong môn Toán, dạy học các mạch toán ở phổ 
thông 

- Vận dụng được các vấn đề về lý luận và phương pháp dạy học, các tình huống điển hình, các mạch toán vào thiết kế và tổ chức dạy học 

các tình huống điển hình thuộc các mạch kiến thức toán ở phổ thông 
- Nhận xét, đánh giá được cách thiết kế và tổ chức dạy học môn Toán của người khác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 

giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Xác suất thống 

kê và ứng 
dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C3,4,8 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học. Cụ thể hơn là góp phần 
giúp người học hình thành: 

- Có khả năng hệ thống được mạch kiến thức Xác suất-Thống kê; 

- Có thể hiểu được các ứng dụng của Xác suất-Thống kê trong thực tế; 
- Có thể xây dựng ví dụ, bài tập minh họa sinh động về Xác suất-Thống kê; 

- Có khả năng vận dụng kiến thức để giảng dạy mạch kiến thức Xác suất-Thống kê ở phổ thông; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Hệ thống được mạch kiến thức Xác suất-Thống kê; 
- Trình bày được các ứng dụng của Xác suất-Thống kê trong thực tế; 

- Xây dựng được ví dụ, bài tập minh họa sinh động về Xác suất-Thống kê; 

- Vận dụng được kiến thức để giảng dạy mạch kiến thức Xác suất-Thống kê ở phổ thông; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm tra 
giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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4.2 Toán Tiếng 

Anh (Áp 

dụng cho 

K42,43) 

        

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 

A2.1 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 
các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 Tiếng Anh 
A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tiếng Anh 

A2.3 

1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 
có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

5 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 
luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 

vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 
- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 
phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái 

quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Đại số tuyến 

tính 1 

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Cung cấp một lương từ vựng về Toán phổ thông có thể giúp đọc đượccác sách Toán cơ bản bằng Tiếng Anh, giải toán bằng Tiếng Anh 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tập hợp logic Trang bị kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic mênh đề và vị từ, các suy luận và một số phương chứng minh trong 

Toán học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 
trong các môn 

sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 
Mác- Lênin 1 

(Lý luận chính 
trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  
3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

11 Tâm lý học 1 1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 
thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 

sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực 

tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực 

tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục học 
1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc 
dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết 

với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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13 Tiếng Anh 

B11 
Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có 
thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Tiếng Anh 

B12 

Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có 

thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Giải tích hàm 

một biến 1 

Trang bị các kiến thưc về trường số thực, dãy số thực, hàm số một biến số, tính liên tục và khả vi của hàm số và một số ứng dụng 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Tiếng Anh 

B13 

Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có 

thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Giáo dục thể 
chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 
điệu 

1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Những nguyên 

lý cơ bản của 
Chủ nghĩa 

Mác- Lênin 2 

(Lý luận chính 
trị 2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự hình thành, phát 
triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng 
nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 
- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy 

học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề 
sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề 
dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 
lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Giáo dục học 
2 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và 
giáo dục sau này.  

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Giải tích hàm 

một biến 2  

Cung cấp kiến thức về nguyên hàm, tích phân xác định và lý thuyết chuỗi 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Đại số tuyến 
tính 2  

Trang bị các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, cấu trúc của một tự đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vecto 
Euclid 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Tiếng Anh 
B21 

1. Kiến thức:  
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng 

để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác.  
- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng 

bao gồm các thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.  

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  
2. Kĩ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những độc thoại và hội thoại khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức 

thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học. 

- Về kỹ năng nói: giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên; sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong 
nhiều chủ đề khác nhau.  

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ 

đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể. 
- Về kỹ năng viết: phân biệt được thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết báo; 

viết báo cáo; viết blog; viết truyện ngắn; làm quen với viết luận. 

3. Thái độ:  
- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.  

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  
- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử.  
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4. Năng lực:  

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp 

24 Tự chọn 

nghiệp vụ 1 

(Chọn 1 trong 

số các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Giao tiếp sư 

phạm 

1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Kỹ năng tư 

vấn cá thể về 

khám phá, lựa 
chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho 
học sinh 

THPT 

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp  2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Những vấn đề 
giáo dục cập 

nhật 

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề 
giáo dục cần tiếp cận 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được:  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt 

ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 
đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  
3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 

đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 
nghề nghiệp trong giai đoạn này 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



341 

 
4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 
ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 

nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

  Phương pháp 
học tập nghiên 

cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 
trình học tập 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

giới tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa 
tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  

2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 
một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến 

thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  
- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 

hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  
Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 

giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

khách hàng 

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng  2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 
toán sơ cấp 

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến 
thức trong quá trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực. 

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

daỵ học tích 

cực môn Toán 

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các 

tình huống điển hình môn toán ở phổ thông 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Giải tích hàm 

nhiều biến 1 

Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, tích phân bội của hàm nhiều biến 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Hình học 
tuyến tính  

Trang bị các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin ; không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, siêu mặt bậc hai Euclid 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Đại số đại 
cương 

Cung cấp kiến thức về các cấu đại số cơ bản: nhóm, vành, trường 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Toán rời rạc Trang bị kiến thức về các cấu trúc rời rạc trên các tập hợp hữu hạn 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Tiếng Anh 

B22 

1. Kiến thức:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Về ngữ pháp: nắm chắc vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng 
để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác.  

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng 

bao gồm các ngữ đồng vị, thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.  
- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn hội thoại hoặc lời nói khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi 

thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học. 
- Về kỹ năng nói: phản xạ tốt; giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát; bày tỏ quan điểm về một vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc; sử 

dụng các câu chi tiết trong nhiều chủ đề khác nhau. 

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ 
đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể. 

- Về kỹ năng viết: viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viêt luận nhằm mục đích miêu tả, kể chuyện, phê bình/ đánh giá, phân 

tích lợi ích và tác hại, bày tỏ ý kiến… 
3. Thái độ:  

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.  

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 
- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 
- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử.  

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn 

thuyết; Năng lực tư duy phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp 

30 Thực hành sư 
phạm 1 

(Khoa) 

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 

luận chính trị 
3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 

góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 

đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống; Nâng cao lòng tự 

hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Góp 

phần hình thành phẩm chất chính trị; Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Tô pô- Độ đo 

và Tích phân  

Trang bị kiến thức về lý thuyết tô pô; không gian metric; lý thuyết đô đo, tích phân Lebessgue 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Số học Cung cấp kiến thức về xây dựng tập hợp số trong chương trình toán phổ thông; Lý thuyết số cổ điển; kỹ năng làm việc trên cấu trúc toán 

học 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Hình học xạ 

ảnh 

Trang bị các kiến thức về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh và các mô hình xạ ảnh của không gian afin và Euclid 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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35 Giải tích hàm 

nhiều biến 2 
Cung cấp các kiến thúc cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, mặt 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Dạy học các 

tình huống 

điển hình môn 
Toán 

Cung cấp những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận dạy học môn Toán 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 PPNCKH 

chuyên ngành  

Trang bị kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng. Cách thức, trình tự logic của NCKH 2 HK5 Làm bài tập lớn hoặc tiểu luận 

38 Thực tập sư 
phạm 1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học 

sinh trên lớp học 

3 HK5 Theo quy chế TTSP 

39 Đường lối 

cách mạng của 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

(Lý luận chính 

trị 4) 

1. Kiến thức 

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 
chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng: Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng; 
Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học; 

3. Thái độ: Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 
4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 

bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị- xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 

lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 

vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Vành đa thức 

và lý thuyết 

môđun 

Cung cấp kiến thức về vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, cấu trúc môđun và một số lớp môđun đặc biệt 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

41 Lí thuyết xác 

suất 

Trang bị kiến thức cơ bản về xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất và cac đặc trưng của đại lượng ngẫu 

nhiên, luật yếu số lớn, định lý giới hạn 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Phương trình 

vi phân 

Cung cấp kiến thức cơ bản về PTVP cấp một, PTVP cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

43 Giải tích hàm  Cung cấp một số không gian hàm trừu tượng trong toán học; một só nguyên lý cơ bản và ứng dụng của giải tích hàm 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Hình học sơ 

cấp  

Trang bị kiến thức về xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề; định hướng trong hình học và ứng dụng trong hình học phẳng; phép 

biến hình; xây dựng cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa và quỹ tích 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Phát triển 
năng lực giáo 

viên  

Tìm hiểu lý luận về chương trình giáo dục và kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Quy hoạch 
tuyến tính 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Giải tích số  Cung cấp kiến thức về sai số,xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân; một số thuât toán giải gần đúng phương trình đại số và 

siêu việt, phương trình vi phân 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Thống kê toán 

học 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

49 Đại số sơ cấp  Trang bị kiến thúc về toán Đại số sơ cấp để giảng dạy ở phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Dạy Toán phổ 
thông bằng 

Tiếng Anh 

Trang bị những kiến thức nền giúp SV có thể dạy toán phổ thông bằng Tiếng Anh. Bên cạnh đó, rèn kĩ năng giao tiếp, khả năng thuyết 
trình cho SV 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Dạy học các 
lĩnh vực cụ thể 

môn Toán  

Vận dụng các lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học các lĩnh vực cụ thể của môn toán ở trường phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Thực hành sư 

phạm 2 

(Khoa) 

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

53 Tự chọn 

nghiệp vụ 2 

(Chọn 1 trong 

số các môn 

sau) 

  2 HK7   

  Giao tiếp sư 
phạm 

1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 
học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Kỹ năng tư 
vấn cá thể về 

khám phá, lựa 

chọn và phát 

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp  2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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triển nghề 
nghiệp cho 

học sinh 

THPT 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật 

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề 

giáo dục cần tiếp cận 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được:  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt 
ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 

đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 
lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 
đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 

nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 
ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 

nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

học tập nghiên 
cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 

trình học tập 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 
giới tính 

1. Kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa 

tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  
2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 

một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến 

thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 
hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 
giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

khách hàng 

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

toán sơ cấp 

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến 

thức trong quá trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học theo 
hướng tiếp cận 

năng lực 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực. 
- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 
daỵ học tích 

cực môn Toán 

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các 
tình huống điển hình môn toán ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Tự chọn 

chuyên ngành 

1,2 (Chọn 2 

trong các sau 

cho đủ 5 tín 

chỉ) 

        

  Đại số giao 
hoán 

Trang bị những kiến thức cơ sở về Đại số giao hoán; chỉ ra cơ sở các tính chất về không gian vecto, chiều của không gian vecto, phân tích 
số nguyên thành tích các số nguyên tố, phân tích đa thức thành tích các nhân tử 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Lý thuyết 

trường 

Trang bị kiến thức cơ sở về mở rộng trường, các loại mở rộng trường, tính chất nghiệm của đa thức, lý thuyết Galoa và ứng dụng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bất đẳng thức 

và sáng tạo 
BĐT 

Trang bị những kiến thức cơ bản về BĐT, các phương pháp chứng minh BĐT,ứng dụng của BĐT trong Toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  UD lý thuyết 

nhóm vào một 

số dạng toan 

THPT 

Trang bị những định lý quan trọng của lý thuyết nhóm; phát triển năng lực vận dụng toán cao cấp để giải các bài toán sơ cấp 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nguyên lý 

Dirichlet và 

UD giải toán 
sơ cấp 

Cung cấp các dạng của nguyên lý Dirichlet và ứng dụng nó để giải các bài toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lý thuyêt 

nhóm cho Hóa 
học 

Trang bị các kiến thức về lý thuyết nhóm và biết vận dụng lý thuyết đó để giải quyết các vấn đề trong Hóa học 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học một 

số chủ đề toán 
Đai số theo 

hướng phát 

triển năng lực 
học sinh 

Chính xác hóa các khái niệm cơ bản của đại sô trong chương trình toán phổ thông. Giúp người học phát hiện các sai lầm va cách sửa khi 

giải đại số sơ cấp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hàm biến 
phức 

Cung cấp kiến thức về số phức và hàm phức sơ cấp, phép toán vi phân, tích phân của hàm phức; rèn khả năng tư duy làm việc với một cấu 
trúc số mới 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương trình 
đạo hàm riêng 

Cung cấp kiến thức về lâp mô hình toán học các hiện tượng vật lý cũng như các vấn đề thực tiễn khác, vận dụng kiến thức về phép tính vi 
tích phân để giải các phương trình đạo hàm riêng tương ứng, giải thích các hiện tượng từ nghiệm toán học thu được 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Một số ứng 

dụng của phép 

tính vi tích 
phân hàm 1 

biến 

Trang bị những kiến thức cơ bản về các ứng dụng của phép tính vi phân của hàm một biến. Từ đó, rèn kĩ năng sáng tạo bài toán mới, lập 

mô hình toán học cho các bài toán thực tế liên quan 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lý thuyết ổn 

định hệ 

 Trang bị các kiến thức tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính, tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân và sự rẽ nhánh 

nghiệm. Từ đó biết cách giải, xét tính ổn định của hệ PTVP tuyến tính, xét sự rẽ nhánh của hệ PTVP cụ thể 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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phương trình 
vi phân 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Giải gần đúng 

phương trình 
vi phân 

Trang bị môt số phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Quy hoạch phi 
tuyến 

Cung cấp kiến thức về giải tích lồi, bài toán tối ưu lồi, các điều kiện tối ưu cho lớp các bài toán phi tuyến và bài toán đối ngẫu Lagrange; 
hình thành năng lực ứng dụng toán học vào thực tiễn 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bất đẳng thức 
biến phân 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân. Rèn kĩ năng làm việc trên lớp các bài toán về bất đẳng thức biến phân 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Giảng dạy 

Toán học gắn 

liền với thực 
tiễn 

Giúp người học phát triển các năng lực dạy học Toán học, năng lực giáo dục. Đồng thời góp phần phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức 

và một số năng lực cần thiết 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hình học của 

nhóm biến đổi 

Trình bày về nhốm tác động lên một không gian và nghiên cứu hình học của nhóm tác động lên một không gian 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học và 

tính lồi 

Khảo sát tính chất lồi của các hình hình học và phác họa một số vật thể lồi trong không gian Euclid n chiều 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học giải 
tích nâng cao 

Trang bị phương pháp nghiên cứu hình học Euclid bởi tọa độ, véc tơ và các phép tính đại số đã biết ở phổ thông; nghiên cứu các tính chất, 
hình dáng của đường, mặt bậc hai 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phép biến 
hình và ứng 

dụng giải toán 

hình học 

Trang bị kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng, ánh xạ xạ ảnh trong mặt phẳng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhập môn 

hình học 

Riemann 

Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi, đa tạp Riemann và một số cấu trúc trên đa tạp Riemann 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Ứng dụng 

phép biến đổi 

xạ ảnh phẳng 
vào giải toán 

hình học 

phẳng 

Trang bị kiến thức về mô hình xạ ảnh của không gian afin, Euclid và các khái niêm, tính chất trong các mô hình tương ứng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hình học vi 

phân 

Trang bị nội dung cơ bản của hình học vi phân về các đường cong và mặt cong trong không gian Euclid 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tối ưu tổ hợp Trang bị kiến thức về bài toán tối ưu trên một số mô hình rời rạc; kiến thức cơ bản về độ phức tạp tính toán 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điều khiển 
logic và ứng 

dụng 

Cung cấp kiến thức về các mô hình tính toán, hình thành và phát triển năng lực ứng dụng Toán học vào khoa học công nghệ và thực tiễn 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Định lý giới 

hạn và ứng 

dụng 

Trình bày các kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất. Vận dụng các kết quả đó và các định lý giới hạn giải quyết các bài toán thực 

tế 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Quá trình 

ngẫu nhiên và 
ứng dụng 

Trang bị các kiến thức cơ bản hiện đại của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tăng cường 
năng lực giảng 

dạy xác suất-

thống kê ở 
phổ thông 

Nắm được lịch sử phát triển, vai trò và vị trí của Xác suất-Thống kê trong chương trình giáo dục môn toán ở phổ thông 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thực tập sư 
phạm 2 

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

55 Khóa luận tốt 

nghiệp 

  7 HK8 Báo cáo 

  Các môn 

chuyên đề 

thay thế (Tự 

chọn 1 trong 

3 môn sau) 

  7     

  Đại số Cung cấp các kiến thức cơ bản của Đại số. Biết vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán sơ cấp 4 HK8 Tự luận 

  Giải tích Trang bị kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến và nhiều biến; ứng dụng của phép tính vi 

phân trong hình học,cơ học; lý thuyết tích phân và ứng dụng của tích phân xác định; lý thuyết chuỗi số và chuỗi hàm;bài toán cực trị của 
hàm hai biến 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học Nắm bắt được một cách có hệ thống về hình học tuyến tính, hình học xạ ảnh, hình học sơ cấp. Đồng thời vận dụng các kiến thức đó để 
giải các bài toán sơ cấp 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 1 

trong 2 môn 

sau 

        

  Dạy học môn 
Toán ở THPT 

Cung cấp những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán, rèn luyện những kĩ năng dạy học các tình huống điển hình trong dạy môn 
Toán ở trường phổ thông 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Toán ứng 

dụng 
Nắm bắt được một cách có hệ thống lý thuyết của bộ môn Toán ứng dụng đồng thời có thể tiếp cận và giải quyết một số vấn đề trong thực 
tế cũng như trong các lĩnh vực khác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Toán Tiếng Anh (Áp dụng cho K44,45,46) 

    Từ K44:  

* Tăng 01TC cho HP chính trị và đổi các HP chính trị  
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1 (2TC);  

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2 (3TC);  

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC);  
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3TC)]  

Đổi thành  

- Triết học Mác- Lênin (3TC);  
- Kinh tế chính trị Mác- Lênin (2TC);  

- Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC);  

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC);  
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC).  

* Giảm 1TC đối với học phần Dạy học các lĩnh vực cụ thể môn toán: từ 3TC thành 2TC 

      

  Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh (Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

  

      

A Các học phần chung 13     

1 Triết học Mác 

– Lênin 

(Philosophy of 
Marxism- 

Leninism) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp: 
- Người học có những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

- Người học có thể giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn trên cơ sở vận dụng thế giới quan duy vật 

và phương pháp luận biện chứng.. 
- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác- Lênin 
trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

- Giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị- xã 

hội trong bối cảnh đổi mới đất nước dựa trên quan điểm của triết học Mác – Lênin. 
- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính 
trị Mác- Lênin 

(Marxist- 

Leninist 
Political 

Economy) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần: 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác- Lênin. 
- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác- Lênin 
- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác- Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

(Scientific 
Socialism) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần: 
- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH 

- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị- xã hội trong thực tiễn. 

- Tích cực tham gia học tập và nghiên cứu CNXH khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư Tưởng Hồ 
Chí Minh 

(Ho Chi Minh 

Ideology) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần: 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 
(Viet Nam 

Communist 
Party of 

History) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp: 
- Người học có những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 

những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930- 2018).  
- Người học có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy luật lịch 

sử vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng cho người học lòng tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 
Đảng. 

Mh4: Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng (1930- 

2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 

2018). 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị- xã hội nảy sinh trong công việc 
và cuộc sống. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

6 Tiếng Anh 

B1.1 
(English B1.1) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 
hơn là góp phần giúp người học: 

 -Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ theo 

chuẩn khung NLNN Việt Nam.  
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 
- Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 
- Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh 
B1.2 

(English B1.2) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh 

B1.3 
(English B1.3) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 
hơn là góp phần giúp người học: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh 

B2.1 
(English B2.1) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 
hơn là góp phần giúp người học: 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1+ 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1+ 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1+ 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1+ 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh 
B2.2 

(English B2.2) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B2- 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B2- 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B2- 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Tiếng Anh 
B2.3 

(English B2.3) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C11 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B2 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B2 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B2 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B2 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B2 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B2 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B2 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Pháp luật đại 
cương 

(Basic Law) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp: 

- Người học có những kiến thức cơ bản về vấn đề lý luận chung nhà nước và pháp luật và một số bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

13 Tin học 

(Information 

technology) 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 
thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài 

liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để xây 

dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả. 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 

số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn. 

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần 

thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong trang 

trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và trình diễn 

bản trình chiếu. 
- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả. 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Đại số đại 
cương 1 

(Abstract 

Algebra 1) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3 and C5 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understanding and application knowledge of relationships and mapping 
- Understanding and application knowledge of groups, rings, fields. 

- Applying knowledge learned to learn other subjects, solving problems in high school math and in real life. 

- Developing the ability to think abstract and logical inference. 
2. Course learning outcomes: 

- Understanding and application the basic concepts and properties of equivalence relations or an ordering relation.  

- Understanding and application the basic concepts and properties of maps. 
- Understand the group structures, rings, ideals, domains, fields, and applications that do the exercises 

- Understand properties of group homomorphisms and homomorphisms rings and apply them to the exercise 

- Applying knowledge of relationships, maps, groups, rings, field to other subjects as well as teach in high schools 
- Developing the ability to think abstract when learning algebraic structures and logical inference 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Đại số đại 

cương 2 
(Abstract 

Algebra 2) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3 and C5 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understanding and application knowledge of some special rings 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Understanding and application knowledge of polymomial rings. 
- Understanding and application knowledge of polynomials on number fields. 

- Applying knowledge learned to learn other subjects, solving problems in high school math and in real life. 

- Develop the ability to think abstract and logical inference. 
2. Course learning outcomes: 

- Understanding and application the basic concepts and properties of principal rings, Euclidean rings, unique factorization rings. 

- Distinguish principal rings, Euclidean rings and unique factorization rings. 
- Understand polynomials and properties of polynomials in one variable and n- variables. 

- Use symmetric polynomials to do exercises about elementary algebra. 

- Solve the equation has degree of 3 and the equations has degree of 4 
- Understand the basic concepts and properties of irreducible polynomials. 

- Apply knowledge about principal rings, Euclidean rings, unique factorization rings, polymomial rings in other subjects and teach in high 

schools. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Lý thuyết 

môđun 

(Module 
theory) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5 and C8 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand the knowledge about module theory 

- The ability to solve the module theory problems 

- Develop the ability of abstract and logical thinking. 
2. Course learning outcomes: 

- Understand and apply the knowledge about module. 

- Understand and apply the knowledge about Direct sums and products of modules. 
- Understand and apply the knowledge about free modules, projective modules and injective modules. 

- Get generalized and abstract thinking when learning abstract objects and logical inference. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Giải tích hàm 

một biến 1 

(Calculus 1) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C8 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand the notion of functions. Know mathematical models. Understand and be able to explain how ways to present a function. 
- Compute function and its graphing. Understand and be able to compute exponential, inverse, logarithmic, and hyperbolic functions. 

- Know the definition of the tangent and velocity. Understand the definition of the limit of a function. Be able to calculate and use the 

limit. Understand the precise definition of a limit. 
- Understand the definition of the continuous function. Be able to calculute limits at infinit in order to recognize horizontal asymptotes. 

Understand the Derivative and rates of change. Understand the Derivative as a function. 

- Be able to calculute derivatives of polynomials and exponential functions. Know and pratice the product and quotient rules of the 
derivatives. Be able to calculute derivatives of trigonometric functions. Know and pratice the chaim rule of the derivatives. Know the 

implicit differentiation. Be able to calculute derivatives of logarithmic functions.  

- Be able to apply differentiation to maximum and minimum value problems. Be able to apply differentiation to the mean value theorem. 
Be able to apply L’Hospital’s rule to solve the indeterminate forms. Be able to sketch curve which given by a function. 

- Follow the HPU2 university’s regulation of the course. 

2. Course learning outcomes: 
- Understand the notion of functions. 

- Know mathematical models. 

- Understand and be able to explain how ways to present a function 
- Compute function and its graphing 

- Understand and be able to compute exponential, inverse, logarithmic, and hyperbolic functions 

- Know the definition of the tangent and velocity. Understand the definition of the limit of a function. Be able to calculate and use the 
limit. 

- Understand the precise definition of a limit 

- Understand the definition of the continuous function. Be able to calculute limits at infinit in order to recognize horizontal asymptotes. 
- Understand the Derivative and rates of change. Understand the Derivative as a function 

- Be able to calculute derivatives of polynomials and exponential functions. Know and pratice the product and quotient rules of the 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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derivatives. Be able to calculute derivatives of trigonometric functions.  
- Know and pratice the chaim rule of the derivatives. Know the implicit differentiation. Be able to calculute derivatives of logarithmic 

functions.  

- Be able to apply differentiation to maximum and minimum value problems. Be able to apply differentiation to the mean value theorem. 
- Be able to apply L’Hospital’s rule to solve the indeterminate forms. Be able to sketch curve which given by a function. 

- Attend to the class, join in the class’s activities and do homework.  

18 Giải tích hàm 
một biến 2 

(Analysis of 

single variable 
functions 2) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Be able to understand and use the Riemann integral to solve applied problems, such as computations of area, length, volume, surface 
area.  

- Be able to recognize and evaluate improper integrals. 

- Know the definition of an infinite series as the limit of a sequence of partial sums. 
- Be able to apply convergence tests in order to decide convergence/ divergence/ conditional convergence. 

- Be able to explain the concept of radius of convergence of a power series. 

- Derive the Taylor polynomial for a function of one variable. 
- Be able to translate between parametric equations and other ways of describing a function.  

- Be able to sketch the graph of various parametrically defined functions, and in particular be able to sketch graphs of functions in polar 

coordinates.  
- Adapt some of the topics studied for functions of one variable to functions defined parametrically: tangent lines, arc length, 

computations of area. 

- Be able to graph some types of conic sections. 
- Be able to do self-learning, work independently, work in groups and improve research skills. 

2. Course learning outcomes: 

- Understand the notion of Riemann integral. 

- Understand and be able to explain how the methods of computing area, length, volume, surface area are established, based on the notion 

of Riemann integral. 

- Use integral calculus to solve applied problems, such as computations of area, length, volume, surface area.  
- Compute integrals, using as appropriate the method of integration by parts, the method of partial fractions, methods associated to 

trigonometric functions, and tables of integrals.  

- Recognize and evaluate improper integrals. 
- Know the definition of an infinite series as the limit of a sequence of partial sums. 

- Understand the use of these polynomials as approximations of functions of one variable, and aware the issue of error of this 

approximation.  
- Be able to explain the concept of radius of convergence of a power series. 

- Develop several methods of computing Taylor series in closed form. 
- Be able to apply convergence tests (comparison, ratio, root, alternating series test) in order to decide convergence/ 

divergence/conditional convergence. 

- Derive the Taylor polynomial for a function of one variable. 
- Use Taylor series to model functions of one variable.  

- Be able to apply the convergence tests to compute a power series in concrete situations. 

- Recognize functions defined parametrically.  
- Distinguish among the main types of conic sections.  

- Develop an understanding of the rectangular coordinate system in 3‐space and of the use of vectors.  

- Be able to translate between parametric equations and other ways of describing a function.  
- Be able to sketch the graph of various parametrically defined functions, and in particular be able to sketch graphs of functions in polar 

coordinates.  

- Be able to graph some types of conic sections. 
- Adapt some of the topics studied for functions of one variable to functions defined parametrically: tangent lines, arc length, 

computations of area. 

- Attend the class, join in the class’s activities and do homework. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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19 Giải tích hàm 

nhiều biến 

(Analysis of 

multivariable 
functions) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners form: 

- The similar ability from the knowledge gained in the module with the knowledge from analysis of single variable functions. 
- Be able to solve some simple problem such as: find the limits, consider the continuous of function, evaluate the derivatives of function, 

computer the multiple integrals, line integrals and surface integrals. 

- Be able to do self-learning, work independently, work in groups and improve research skills. 
2. Course learning outcomes: 

- Understand the notion of vectors, dot and cross products, lines, planes, and surfaces, then be able to explain the concept of vector-valued 

functions, the notion of Functions of Several Variables, partial derivatives, directional derivatives, gradients, and Lagrange multipliers, 
the notion of multiple integrals and the use of cylindrical and spherical coordinates in the context of evaluating triple integrals and the 

calculus of vector fields, including line integrals and surface integrals. 

- The connections between analysis of single variable functions: with analysis of multivariable functions. 

- Understand and find the domain, the range and the graph of multivariable functions 

- Evaluate the limit, the continuous, the derivatives of multivariable functions 
- Computer the multiple integral  

- Evaluate line integrals and surface integrals. 

- Know the method to solve some application involving the multivariable functions, multiple integral, line integrals and surface integrals. 
- Attend to the class, join in the class’s activities and do homework. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Phương trình 

vi phân 

(Ordinary 
differential 

equations) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Be able to solve solve certain types of first-order equations, second-order linear equations and higher order linear equations with 

constant coeffcients. 

- Be able to use Method of undetermined coefficients and Method of Variation of parameters to solve nonhomogeneous systems. 

- Be able to prove some qualitative properties of solutions. 

- Be able to solve problems with initial and boundary conditions. 

- Be able to solve linear homogeneous linear systems with constant coefficients. 
- Be able to use Method of undetermined coefficients and Method of Variation of parameters to solve nonhomogeneous systems. 

- Be able to do self-learning, work independently, work in groups and improve research skills. 

2. Course learning outcomes: 
- Know how to explicitly solve certain types of equations such as separable, homogeneous, exact equations. 

- Be able to use integration and reduction of order to solve simple problems.  

- Be able to solve second-order linear equations with constant coeffcients. 
- Be able to use Method of undetermined coefficients and Method of Variation of parameters to solve nonhomogeneous systems. 

- Know the concept of higher order linear equations and be able to solve higher order linear equations with constant coeffcients. 
- Know the important concepts of the Cauchy Problem and Existence and Uniqueness of solutions. 

- Know and be able to prove some qualitative properties of solutions. 

- Understand the oscillatory behavior of solutions. 
- Know the concept of eigenvalues, eigenfunctions, the heat equations, the wave equations, the Laplace’s equations. 

- Know the concept of boundary conditions. 

- Be able to solve problems with initial and boundary conditions. 
- Know the concepts of first order systems and linear first order systems. 

- Be able to solve linear homogeneous linear systems with constant coefficients. 

- Be able to use Method of undetermined coefficients and Method of Variation of parameters to solve nonhomogeneous systems. 
- Attend to the class, join in the class’s activities and do homework. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Tôpô- Độ đo 

và Tích phân 

(Topology – 
Measure and 

Integaration) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- The capacity to work in abstract spaces such as topological spaces; metric space; measuring space, recognizing abstract spaces, checking 

the continuity, the measurability of specific mappings; 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- The capacity building measure, integrating and using the properties of the measure, integration to study related problems in practice; 
- Ability to self-study, work independently, teamwork and study math. 

2. Course learning outcomes: 

- Presented some basic topology concepts such as the definition of topo, topology spaces, the interior, the closure, the boundary and the 
derived set of an abstract set and the continuous mapping between topology spaces 

- Checked the axioms of topo; the closurenes, the interiorness of a set in topology space 

- Finded the interior, the closure, the boundary and the derived set of a set in topology space;  
- Applied criteria of the continuity to check this property of a mapping between topological spaces. 

- Presented some concepts: metric, the topology induced by metric, the convergence on metric space, the complete and compact metric 

spaces; 
- Presented criteria for the continuity between metric spaces, characteristic properties of continuous mappings on metric space the 

complete and compact metric spaces and the properties of continuity mapping between compact spaces;  

- Checked the axioms of metric space; investigate the convergence of sequences in metric space, the continuity of mappings between 

metric spaces and the completeness, compactness of sets in metric. 

- Presented some basic concepts of measure theory: Lebesgue measure,- algebra, the properties of measure, the method to extend a 
measure on , the concepts of measurable functions and their properties;  

- Checked the axioms of algebra,- algebra of sets, measure, the measurable function  

- Presented some basic concepts of Lebesgue integral: the concepts of Lebesgue integral and properties, some basic criteria of the limit 
property of integral, the concept of product measure and Fubini’s theorem 

- BBe able to investigate the Riemann integrability and Lebesgue integrability and compute the R- integral and L-integral on R^k. 

- Attend to the class, join in the class’s activities and do homework. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Đại số tuyến 
tính 1 

(Linear 

Algebra 1) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand the definition of matrices, the properties of matrices, the definitions of some special matrices and their properties.  

- Understand and have skills to apply matrix properties in determining the rank of matrices and solving systems of linear equations. 

- Understand the definition of the inverse matrices and its properties. 

- Understand the definition and properties of a vector space. 
- Understand and have skills in determining the rank of vector systems and the linear independence / linear dependence of vector systems. 

- Understand and have skills in finding a basic, the dimension of a vector space and some related problems.  

- Understand and have skills in determining the structure of roots of linear equation systems. 
- Understand the concept of determinant and its properties. Have the skills in computing determinants and solving linear equation systems. 

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course.  

2. Course learning outcomes: 
- Present the definition of matrices, the properties of matrices, the definitions of some special matrices and their properties.  

- Know how to find the rank of matrices and solving linear equation systems. 
- Present the definition of the inverse matrices and its properties. 

- Present the definition and properties of a vector space. Know how to check a vector space. 

- Know how to find the rank of a vector system and determine linear independence / linear dependence of a vector system. 
- Know how to find a basic, dimension of a vector space and solving some related problems.  

- Know how to determine the structure of the roots of linear equation systems. 

- Present the definitionof determinant and its properties.  
- Know how to in computing determinants and solving linear equation systems. 

- Students will be able to be: 

• Motivated and interested want to learn new things. 
• Confident learner. 

• Self-regulated in their learning. 

Connected to teacher and friends to learn better. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Đại số tuyến 
tính 2 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 



362 

 
(Linear 
Algebra 2) 

- Understand the concepts of linear mapping, linear isomorphism and their properties. 
- Understand the theorems about the kernel and image of a linear map, about dimensions of finite-dimensional vector spaces, and have 

skills in solving related problems. 

- Understand the definition of the dual vector space and its properties. 
- Understand the concepts and have skills to find the eigenvalue, eigenfunctions of linear endomorphisms. 

- Understand invariant subspace theorems of endomorphisms, about the diagonalizable endomorphism and have skills to find invariant 

vector subspaces and minimum polynomials.  
- Understand the concepts of bilinear forms and quadratic forms and their properties. 

- Have skills to the reduction of a quadratic form to canonical form and to find the canonical basis of a bilinear form. 

- Understand the construction of a canonical basis by Jacobi's method and the concepts of bilinear, quadratic forms in a real space. 
- Understand the concepts of Euclidean spaces, orthogonal transformation and their properties. 

- Understand the concepts of symmetric endomorphisms and their properties, and have skills in solving related problems. 

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course.  

2. Course learning outcomes: 

- Present the concepts of linear mapping, linear isomorphism and their properties. 
- Present the theorems about the kernel and image of a linear map, about dimensions of finite-dimensional vector spaces, and know how 

to solve related problems. 

- Present the definition of the dual vector space and its properties. 
- Present the concepts and know how to find the eigenvalue, eigenfunctions of linear endomorphisms. 

- Present invariant subspace theorems of endomorphisms, about the diagonalizable endomorphism and know how to find invariant vector 

subspaces and minimum polynomials. 
- Present the concepts of bilinear forms and quadratic forms and their properties. 

- Know how to the reduction of a quadratic form to canonical form and find the canonical basis of a bilinear form. 

- Present the construction of a canonical basis by Jacobi's method and the concepts of bilinear, quadratic forms in a real space. 
- Present the concepts of Euclidean spaces, orthogonal transformation and their properties. 

- Present the concepts of symmetric endomorphisms and their properties, and know how to solve related problems. 

- Students will be able to be: 
• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 

• Self-regulated in their learning. 
Connected to teacher and friends to learn better. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Hình học 

tuyến tính 

(Linear 
geometry) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand the concepts of affine spaces, affine sub spaces, independent point systems, dependent point systems and their properties.  

- Understand the concepts of planes, relative positions of planes, and examples related to elementary geometry. 
- Understand how to construct parametric equations and general equations of planes, have skills in writing parametric equations and 

general equations of planes 

- Understand and have skills in checking an affine mapping and in writing the coordinate expression of the affine transformation. 
- Understand three theorems in planar geometry related to the affine mapping. Have skills of applying the three theorems to solve some 

affine geometry problems. 

- Understand the definitions of barycenters, convex sets in affine space, cartesian coordinates in affine geometry and know how to relate 
to elementary geometry. 

- Understand the concepts of Euclidean vector spaces, Euclidean affine spaces, and properties and examples related to them. 

- Understand the structure of isometries and some related theorem. 
- Understand concepts and theorems related to special subgroups of the group of linear isometries. Have skills of classifying isometric 

transformations in E^2 and E^3.  

 -Understand the concepts of affine quadrics, conics, generalities and their properties. 
- Understand the classification and properties of affine conics. Have skills of classifying affine conics in E^2 and E^3.  

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course.  

2. Course learning outcomes: 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Present the concepts of affine spaces, affine sub spaces, independent point systems, dependent point systems and their properties.  
- Present the concepts of planes, relative positions of planes, and examples related to elementary geometry. 

- Know how to in writing parametric equations and general equations of planes 

- Present and know how to in checking an affine mapping and in writing the coordinate expression of the affine transformation. 
- Present three theorems in planar geometry related to the affine mapping. Know how to apply the three theorems to solve some affine 

geometry problems. 

- Present the definitions of barycenters, convex sets in affine space, cartesian coordinates in affine geometry and know how to relate to 
elementary geometry. 

- Present the concepts of Euclidean vector spaces, Euclidean affine spaces, and properties and examples related to them. 

- Present the structure of isometries and some related theorem. 
- Present concepts and theorems related to special subgroups of the group of linear isometries. Know how to classification isometric 

transformations in E^2 and E^3  

- Present the concepts of affine quadrics, conics, generalities and their properties.  

- Present the classification and properties of affine conics. Know how to classificationaffine conics in E^2and E^3  

- Students will be able to be: 
• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 

• Self-regulated in their learning. 
Connected to teacher and friends to learn better. 

25 Hình học vi 

phân 

(Differential 
geometry ) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand the concepts of derivative of the vector functions, differentiable mapping and their properties. 

- Understand the concepts of parameter arc, regular arc, length, parametrization of regular arc, and their properties. Have skills to check a 

parameter arc, regular arc, length, parametrization of regular arc. 

- Understand the concepts of geometric arc, the criterion for identifying manifold of dimension 1. Have skills to identify geometric arc, 

the criterion for identifying manifold of dimension 1. 

- Understand the concepts of curvature, torsion, Frenet frame, Frenet formulas. Have skills to identify curvature, torsion, Frenet frame, 
Frenet formula. 

- Understand fundamental theorem for the local theory of curves in E^3 and have skills to solve related problems. 

- Have skills in investigating a parametrization piece, geometric piece, manifold of dimension 2, the criterion for identifying manifold of 
dimension 2. 

- Understand differential calculations on a surface, Weingarten map, and its properties. Have skills in computing differential calculations 

on a surface, Weingarten map. 
- Have skills in applying the formula to compute mean curvature, Gaussian curvature, principal curvature, the normal curvature of the 

surface at a point 
- Have skills to identify some special curves on surface such as asymptotic curve, geodesic curvature of a curve on a surface and 

understand the method for finding the special lines on a curved surface. 

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course.  
2. Course learning outcomes: 

- Present the concepts of derivative of the vector functions, differentiable mapping and their properties. 

- Present the concepts of parameter arc, regular arc, length, parametrization of regular arc, and their properties. Know how to check a 
parameter arc, regular arc, length, parametrization of regular arc. 

- Present the concepts of geometric arc, the criterion for identifying manifold of dimension 1. Know how to identify geometric arc, the 

criterion for identifying manifold of dimension 1. 
- Present the concepts of curvature, torsion, Frenet frame, Frenet formulas. Know how to identify curvature, torsion, Frenet frame, Frenet 

formula. 

- Present fundamental theorem for the local theory of curves in E3 and know how to solve related problems. 
- Know how to in investigating a parametrization piece, geometric piece, manifold of dimension 2, the criterion for identifying manifold 

of dimension 2. 

- Present differential calculations on a surface, Weingarten map, and its properties. Know how to compute differential calculations on a 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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surface, Weingarten map. 
- Know how to apply the formula to compute mean curvature, Gaussian curvature, principal curvature, the normal curvature of the surface 

at a point 

- Know how to identify some special curves on surface such as asymptotic curve, geodesic curvature of a curve on a surface and present 
the method for finding the special lines on a curved surface. 

- Students will be able to be: 

• Motivated and interested want to learn new things. 
• Confident learner. 

• Self-regulated in their learning. 

Connected to teacher and friends to learn better. 

26 Lí thuyết Xác 

suất 

(Probability 
Theory) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3 and C4 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand the basic knowledge of probability theory such as: random trials, events, probability of the events, conditional probabilities, 

random variables, the law of probability distributions, characteristics of random variables, law of large numbers, limit theorems; 

- Apply the knowledge to identify and model the practical problems to the problems of probability; 
- Based on the law of large numbers and the limit theorems explain the phenomenon of crowds;  

- Be able to apply theory in this course to solve related problems; 

- Be able to apply law of large numbers, limit theorems to solve some problems in real life; 
- Have a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course. 

2. Course learning outcomes: 

- Stating the basic knowledge of probability theory such as: random trials, events, probability of the events, conditional probabilities, 
random variables, the law of probability distributions, characteristics of random variables, law of large numbers, limit theorems; 

- Identifying and modeling the practical problems to the problems of probability; 

- Explaining the phenomenon of crowds bases on the law of large numbers and the limit theorems;  

- Applying theory in this course to solve related problems; 

- Applying law of large numbers, limit theorems to solve some problems in real life; 

- Participate actively in classes, learning activities during class time and finish all homeworks. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Số học 

(Number 

Theory) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C5 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand the knowledge about number theory 

- The ability to solve the number theory problems 

- Develop the ability of logical thinking. 
2. Course learning outcomes: 

- Understand and apply the knowledge about numeral systems. 

- Understand and apply the knowledge about congruence, congruence equations to solve congruent problems. 
- Understand and apply the knowledge about arithmetic functions. 

- Apply the knowledge about number theory to solve mathematical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in 

real life. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Đại số sơ cấp 

(Elementary 

algebra) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C5 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand and apply knowledge about elementary algebra. 

- Applying the knowledge learned to solve mathematical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in real life. 

- Develop the ability of logical thinking. 
2. Course learning outcomes: 

- Understand polynomials, rational fractions. Find the GCD of two polynomials, express a complicated rational fraction as a sum of 

simple ones. Use symmetric polynomials to do exercises about elementary algebra. 
- Classify the types of problems about functions and apply to solve the exercise in high schools. 

- Solve the problems about equations and system of equations, inequations and system of inequations, equalities and inequalities. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Apply the knowledge about number theory to solve mathematical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in 
real life. 

29 Giải tích hàm 

(Functional 
analysis) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Capability of thinking in abstract, generalizing and solving basic types of exercises: checking the axioms of norm, scalar product, 

finding the norm of the element, the bounded linear operator; prove the openness and closedness of a set; find the eigenvector, the 
eigenfunction, the spectrum, and the adjoint operator of an operator; 

- Ability to solve a number of related problems: proving the existence of a unique solution of Cauchy's problem for differential equations, 

integral equations; prove the compactness, closedness, and boundedness of an operator; 
- Self-study, independent work, group work and math research. 

2. Course learning outcomes: 

- Be able to present the definitions and give examples of normed space, Banach space 
- Be able to present the definitions and give examples of inner product, Hilbert space, an orthonormal basis, Riesz theorem and its 

applications 

- Be able to present the definition and give example of a bounded linear operator, proving equivalent conditions for checking a linear 
operator being continuous 

- Be able to present the definition of a bounded linear operator and find it 

- Be able to present the content of the theorems: Hahn-Banach's theorem, the theorem of the continuous inverse, the theorem of the closed 
graph and the theorem of the open mapping and apply them in special cases 

- Apply the contraction mapping theorem to prove the existence of solutions for the Cauchy problem generated by integral equations 

- Apply the contraction mapping theorem to prove the existence of solutions for the Cauchy problem generated by differential equations 
- Be able to find an eigenvalue, an eigenfunction for the boundary value problem 

- Be able to find the norm of the element, the norm of the bounded linear operator 

- Be able to test the boundedness and compactness of an operator and find the spectrum of an operator 

- Participate actively in the class, learning activities during the course and do all homework 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Quy hoạch 

tuyến tính 
(Linear 

Programming) 

1. Course objectives: 

Contribute to helping learners achieve the output standards C1, C3, C4 and C8 in the Bachelor of Mathematics pedagogy. More 
specifically, it contributes to helping learners: 

- Modeling practical problems on linear programming; 

- Understand and provide the form of the linear programming about the normal form, standard form; 
- Understand and have skills, methods to solve some linear problems by simplex method; 

- Understand and know to find the dual problem of the linear programming; 

- Understand and have skills, methods to solve some transportation problems; 
- There is a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course “Linear 

programming". 

2. Course learning outcomes: 
- Establishing mathematical models of some problems in reality about linear programming; 

- Present the definitions of linear programming; 

- Classify the linear programming in the standard form, the normal form; 
- Presented are the basis of the simplex method; 

- Understand and have skills to use simplex table to solve the linear programming; 

- Know to find the duality of the linear problems; 
- Understand and apply the duality theorem to find the solutions of the original problem; 

- Presented the base solutions finding comes from the transport tables; 

- Solve some transport problems using transport algorithms; 
- Students will be able to be: Beliefs about mathematics and its usefulness, interest in learning mathematics, confidence in using 

mathematics; Students must attend class. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Thống kê toán 
học 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3, C4 and C8 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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(Mathematical 
Statistics) 

- Know how to collect data and process data; 
- Understand and know how to choose a suitable calculation tool with the collected data, making meaningful conclusions; 

- Understand the problems of estimating the parameters and the meaning of the problem in the reality, have the skills to solve some 

statistical math problems using handheld computers and computers based on specialized software; 
- Knowing how to apply from collected data can verify and compare parameters; 

- Know and understand methods of correlation analysis and linear regression; 

- There is a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course “Mathematical 
Statistics ". 

2. Course learning outcomes: 

- Understand the basic definitions of model theory; 
- Know to collect and process sample data; 

- Apply knowledge to calculate sample characteristics; 

- Understand the problem of estimating parameters and the meaning of the problem in the reality. 

- Knowing based on sample data can provide an estimate of the point or confidence interval for the parameter. 

- Present and understand the statistical hypothesis testing; 
- Solve statistical problems about testing and comparing parameters. 

- Know and understand methods of correlation analysis and linear regression analysis; 

- From the collected data, conclusions can be drawn about the relationship of the data. 
- Students will be able to be: Beliefs about mathematics and its usefulness, interest in learning mathematics, confidence in using 

mathematics; Students must attend class. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Hình học sơ 

cấp 
(Elementary 

Geometry) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand the concepts and properties of oriented angles. Have skills in solving problems related to oriented angles. 

- Understand the concepts and properties of isometric and rigid motions in the plane. Have skills in solving problems related to them. 

 -Understand the concepts and theorems related to inversions and pencils of circles. 

- Understand the concepts and properties of isometric and rigid motions in the space. Have skills in solving problems related to them. 

- Understand the concepts and properties of the vector product, with area computations. Have skills in solving problems using the vector 
product. 

- Understand the concepts of spheres, spherical triangles, polyhedrons, regulars polyhedron, and related theorems. 

- Understand the concepts and properties related to projections, point, line, plane and the relationship between lines and planes. 
- Understand the concepts and properties related to the intersection of subspaces. Besides, understand the quantity problems. 

- Understand the method of changing the projection plane and theorems related to basic transformations of a projection.  

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course.  
2. Course learning outcomes: 

- Present the concepts and properties of oriented angles. Know how to solve problems related to oriented angles. 
- Present the concepts and properties of isometric and rigid motions in the plane. Know how to solve problems related to them. 

- Present the concepts and theorems related to inversions and pencils of circles. 

- Present the concepts and properties of isometric and rigid motions in the space. Know how to solve problems related to them. 
- Present the concepts and properties of the vector product, with area computations. Know how to solve problems using the vector 

product. 

- Present the concepts of spheres, spherical triangles, polyhedrons, regulars polyhedron, and related theorems. 
- Present the concepts and properties related to projections, point, line, plane and the relationship between lines and planes. 

- Present the concepts and properties related to the intersection of subspaces. Besides, understand the quantity problems. 

- Present the method of changing the projection plane and theorems related to basic transformations of a projection.  
- Students will be able to be: 

• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 
• Self-regulated in their learning. 

Connected to teacher and friends to learn better. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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33 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Toán 

(English for 
mathematics) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C8, C11 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Have the ability of English usage and specialized English usage in mathmatics;  
- Be able to read, write some basic concepts of mathematics in highschool and solve the math problems in English ; 

- Have the skills to self-study, self-work, do teamwork and reasearch some further aspects of mathematics. 

2. Course learning outcomes: 
- Use competently some basic English knowledge related to the course such as: present simple tense, present perfect tense, future tense, 

Conditional sentences, Relative clauses  

- Know the common vocabularies on the topics: Arithmetic, Algebra, Geometry, Analysis, Probability and Statistics 
- Be able to describe and state the basic concepts of high school mathematics in English related to the topics: Arithmetic, Algebra, 

Geometry, Analysis, Probability and Statistics 

- Be able read and understand high school mathematics contents in English 

- Be able to solve the mathematical problems in English 

- Participate in all lessons and activities of the course and complete all homeworks  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Đại số giao 
hoán 

(Commutative 

algebras) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand and apply knowledge about ideal and primary decompositions of ideal. 
- Understand and apply knowledge about finitely generated module, Noetherian and Artinian module. 

- Understand and apply knowledge about localization and dimension theorey. 

- Applying the knowledge learned to solve mathmatical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in real life. 
- Develop the ability of abstract and logical thinking. 

2. Course learning outcomes: 

- Understand primary decompositions of an ideal. Find the variety of an ideal. and compute the irreducible primary decomposition of an 

ideal. 

- Understand the properties of finitely generated modules, Noetherian and Artinian module, and apply to solve exercises.  

- Compute the loclization of a ring or module. 
- Find the dimension of ring and module; 

- Check a squence of modules to be an exact sequence;  

- Check a squence of submodules to be a composition sequence. 
- Applying the knowledge about primary decompositions, localizations, length of modules to study other mathematical courses, to solve 

mathmatical problems in high schools and problems in real life. 

- Get generalized and abstract thinking when learning abstract objects and logical inference. 
- Participate in all lessons and activities of the course and complete all homeworks  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Bất đẳng thức 

và sáng tạo 
bất đẳng thức 

(Inequalities 

and Creating 
Inequalities) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C5 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand the properties of inequalities. 

- The ability to prove and create inequality problems. 
- Develop the ability of logical thinking. 

2. Course learning outcomes: 

- Understand and apply the knowledge about classical inequalities to prove inequalities. 
- Classify and apply the methods to prove inequalities 

- Understand and apply techniques to create new inequalities 

- Apply the knowledge about inequalities to solve mathematical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in 
real life 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Ứng dụng lý 

thuyết nhóm 
vào một số 

dạng toán 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand and apply knowledge about finite groups and Lagrange’s theorem 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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THPT 
(Applications 

of group 

theory to some 
types of high 

school 

mathematics) 

- Understand and apply knowledge about p-group and Sylow subgroups. 
- Understand and apply knowledge about group actions on sets, the class equation and Burnside’s theorem. 

- Applying the knowledge learned to solve mathmatical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in real life. 

- Develop the ability of abstract and logical thinking. 
2. Course learning outcomes: 

- +Understand the properties of finite groups.  

+Check a group which is finite.  
+Find the order of elements in a finite group. 

- Understand the properties of p-groups and Sylow subgroups.  

- Understand group actions on sets. Compute the orbit of an action.  
- Flexibly use Lagrange’s theorem and Burnside’s theorem in elementary problems 

- Applying the knowledge of group theory to solve problems about arithmetic, combinatori and coloring problems as well as problems in 

real life. 

- Get generalized and abstract thinking when learning abstract objects and logical inference. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

37 Lý thuyết 

Galois và ứng 
dụng 

(Galois theory 

and 
applications) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand and apply knowledge about normal extensions and Galois groups.  

- Understand and apply knowledge about slovable groups and cyclotomic fields. 
- Understand and apply knowledge about Galois extensions and cyclic extensions. 

- Applying the knowledge learned to determine an algebraic equation that can be solved with roots, a figure constructed with a ruler and 

compass.  
- Develop the ability of abstract and logical thinking. 

2. Course learning outcomes: 

- Understand Galois groups of an extension. Find the Galois group of a polynomial, in particular for polynomials of dgree 2, 3 and 4. 

- Understand the fundamental theorem of Galois theorey, and apply to find the relationship between subgroups of a Galois group and 

intermediate fields of the Galois extension. Draw the diagram of this relationship.  

- Determine an algebraic equation that can be solved with roots 
- Asserting or disproving a figure is constructed with a ruler and compass. 

- Applying the knowledge about Galois theory to study other mathematical courses, to solve mathmatical problems in high schools and 

problems in real life. 
- Get generalized and abstract thinking when learning abstract objects and logical inference. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Hàm biến 

phức 
(Complex 

function 

theory) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C6, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics 
Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- The similar ability from the knowledge gained in the module with the knowledge from analysis of single variable functions. 

- Be able to solve some simple problem such as: find the limits, consider the continuous of function, evaluate the derivatives of function, 
computer the multiple integrals, line integrals and surface integrals. 

- Improve the skill of foreign language  

- Be able to do self-learning, work independently, work in groups and improve research skills. 
2. Course learning outcomes: 

- Understand the basic theory about the complex number, analyticity of the complex-variable functions, the Cauchy integrals, the residue 

theory and its applications. 
- Help students know the similarities and differences between function of real variable and complex function 

- Calculate some complex number problem 

- Solve some problem about function of the complex variable 
- Compute Cauchy integrals 

- Calculate residue and application of residue 

- Improve the skill of foreign language 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Phương trình 

đạo hàm riêng 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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(Partial 
differential 

equations) 

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Capability of mathematical modeling with partial derivative tools; 

- Ability to solve a number of problems (boundary, initial, mixed) for typical second-order linear PDEs (Laplace-Poisson, Wave, Heat 

equations); 
- Self-study, independent work, teamwork, and math research. 

2. Course learning outcomes: 

- Establish the mathematical model of a number of phenomena in practice: string oscillation; oscillation of the membrane; heat transfer in 
the bar;  

- resent the concept of PDE; Typical problem for the PDEs (boundary, initial, mixed), solution of the PDEs, solution of the problems for 

PDEs 
- Classify the PDEs by: order, the level of nonlinearity (linear, nonlinear, quasi-linear); steady or evolutionary 

- Classify the second-order linear PDEs and transform the second-order linear PDEs to their normal forms 

- Present basic properties of the solutions of the equation and some problems with Laplace-Poisson's equation; 

- Solve some boundary problems with Laplace-Poisson equation 

 -Present the basic properties of the solutions of the equation and some problems for wave equation 
- Solve some boundary (initial, mixed) problems for the wave equation 

- Present the basic properties of the solutions of the equation and some problems for heat equation; 

- Solve some boundary (initial, mixed) problems for the heat equation 
- Attend the class, join in the class’s activities and do homework 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Lý thuyết ổn 

định hệ 

phương trình 
vi phân 

(Stability 

theory of 

ordinary 

differential 

equations) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Mathematical modeling capacity by system of ODEs; 

- Solving ODEs, and considering the stability of ODEs in the sense of Lyapunov; 

- Self-study, independent work, teamwork, and math research. 

2. Course learning outcomes: 

- Establish mathematical models of some phenomena in practice: the pendulum's oscillation model; animal-bait model; ... through the 

ODE system 
- Present the concept of the system of first order ODEs, normal form, representations of the system of first order linear ODEs; Cauchy 

problem for first-order ODE system, solution of system of ODEs 

- Classify the first-order ODE system according to the level of nonlinearity (linear, nonlinear, quasi-linear); autonomous versus non-
autonomous 

- Solve and present basic qualitative properties of solutions of some first-order linear ODEs 

- Present the concepts of stability in the sense of Lyapunov (stability, asymptotic stability, exponential stability, regular stability) 
- Verify the stability of some primary linear ODE systems 

- Consider the stability of some first-order quasilinear ODE systems 
- Verify the stability of some nonlinear ODE systems 

- Consider the stability of the periodic solution using limit set, invariant set, global attractor 

- Participate actively in classes, learning activities during class time and do enough homework 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Giải tích số 
(Numerical 

Analysis) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Have the ability to construct the algorithms for approximately solving some basic numerical analysis problems and polynomial 
approximation;  

- Be able to solve the numerical analysis problems and estimate the error, convergent rate of these problems; 

- Have the skills to self-study, self-work, do teamwork and reasearch some further aspects of mathematics. 
2. Course learning outcomes: 

- Be able to present the concepts of error, calculated error and inverse problem for the error problem 

- Know the algorithms to construct the Lagrange interpolating polynomials, the backward Newton scheme, forward : Newton scheme for 
n given interpolating nodes and determine the method for error estimation and convergent rate.  

- Know the algorithms to approximately calculate the values of derivatives, finite integrals and determine the method for error estimation 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



370 

 
and convergent rate. 
- Know the algorithms to approximately solve the system of linear algebra equations, nonlinear equations and determine the method for 

error estimation and convergent rate. 

- Know the algorithms to approximately solve the ordinary differential equations by analytic and numerical methods and determine the 
method for error estimation and convergent rate.  

- Be able to determine the interpolating polynomial from n given nodes, construct the forward and backward Newton methods and apply 

to evaluate the values of functions. Estimate the error of calculation. 
- Be able to calculate the values of derivatives, finite integrals and estimate the error of obtained results. 

- Be able to find the approximate solutions of the system of linear algebra equations, nonlinear equations and estimate the convergent rate 

and error of calculation. 
- Be able to find the approximate solutions of the ordinary differential equations by both analytic and numerical methods; Estimate the 

convergent rate and error of calculation. 

- Participate in all lessons and activities of the course and complete all homeworks 

42 Hình học của 

nhóm biến đổi 

(Geometry of 
transformative 

group) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand the basic concepts and the properties of group actions, isometries and finite symmetry groups of Euclidean space. Check 

group actions, isometries and finite symmetry groups. 

- Understand the basic concepts and the properties of Euclidean crystallographic groups, Mobius and visualizing Mobius transformations, 
hyperbolic plane. 

- Define crystallographic groups, Mobius and visualizing Mobius transformations, hyperbolic plane. 

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course 
2. Course learning outcomes: 

- Understand the basic concepts and the properties of group actions, isometries and finite symmetry groups of Euclidean space.  

- Check group actions, isometries and finite symmetry groups. 

- Understand the basic concepts and the properties of Euclidean crystallographic groups, Mobius and visualizing Mobius transformations, 

hyperbolic plane. 

- Define crystallographic groups, Mobius and visualizing Mobius transformations, hyperbolic plane 
- Students will be able to be: 

• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

43 Hình học và 

tính lồi 

(Geometry 
and 

convexity) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
 -Solve problems on properties of convex sets, convex functions, convex bodies, check a space is affine space or Euclidean space, name or 

classify or define all types of quadrics… 

- Apply them to solve problems in geometry. 
- Be able to handle some abstract mathematical concepts that appear in other subjects. 

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course 

2. Course learning outcomes: 
- Solve problems on convex sets, convex functions, convex bodies 

- Check a space is affine space or Euclidean space 

- Name or classify or define all types of quadrics… 
- Solve problems in geometry by using properties of convex sets, convex functions, convex bodies. 

- Solve the geometry problems related the convexity in other subjects. 

- Students will be able to be: 
• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 

• Self-regulated in their learning. 
• Connected to teacher and friends to learn better. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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44 Phép biến 

hình và ứng 

dụng giải toán 

hình học 
(Geometric 

transformation

s and 
applications 

for geometry 

problem 
solving) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Acquire definition of geometry transformation, the product of geometry transformations, some special geometry transformations. 
- Acquire definition and properties of displacements, similitude. 

- Acquire the coordinate formula of projective transformation, projective homology in plane and express them in the projective model. 

- Acquire the relation with geometric results in high school. 
- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course 

2. Course learning outcomes: 

- Identify geometry transformation 
- Identify the product of geometry transformations 

- Identify some special geometric transformations.  

- Identify properties of displacements, similitude to solve some class of plane geometry problems. 

- Apply properties of displacements, similitude to solve some class of plane geometry problems. 

- Identify coordinate formula of in the plane  
- Express projective transformation, projective homology in the projective model. 

- Relate learned knowledge with geometric results in high school. 

- Students will be able to be: 
• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 

• Self-regulated in their learning. 
Connected to teacher and friends to learn better. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Hình học xạ 

ảnh 

(Projective 

geometry) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Solve problems on projective spaces and its properties; the relationship between affine and projective spaces 

- Solve problems on duality in projective spaces 

- Solve problems on the cross-ratio and projective transformations 
- Name the projective quadric curves and conics, the affine quadric curves via projective geometry and the Euclidean quadric curves via 

projective geometry 

- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course 
2. Course learning outcomes: 

- Solve problems on projective spaces and its properties  

- Solve problems on the relationship between affine and projective spaces 
- Solve problems on duality in projective spaces 

- Solve problems on the cross-ratio and projective transformations 
- Name the projective quadric curves and conics 

- Name the affine quadric curves via projective geometry 

- Name the Euclidean quadric curves via projective geometry 
- Students will be able to be: 

• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 
• Self-regulated in their learning. 

Connected to teacher and friends to learn better. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Tối ưu tổ hợp 

(Combinatoric
s 

Optimization) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3, C4, C6, C8, and C11 in the Bachelor of Mathematics 
Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Understand the problem of combinatorics optimization. 

- Have the skills in mathematical modeling of some real life optimization problems such as spending, travelling,… and solving them. 
- Understand and have skills to use general methods (greedy method,…) to solve combinatorics optimization problems.  

- Understand and have skills to solve some typical combinatorics optimization problems (bag, scheduling,…)  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Understand and skillfully solve some optimal problems on graphs (minimum spanning tree, maximum flow,…) 
- There is a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course “Combinatorics 

Optimization”. 

2. Course learning outcomes: 
- Presenting the combinatorics optimization problem; stating typical problems of combinatorics optimization (travelling,…) and problem 

models. 

- Presenting in details the steps of the methods to solve the combinatorics optimization problem, the advantages and disadvantages of each 
method. 

- Have the ability to apply the methods to solve each typical problem of general and specific combinatorics optimization. 

- Establishing a mathematical model of some other problems in practice in the form of combinatorics optimization problems to solve.  
- Presenting some optimal problems on the graph (minimum spanning tree, shortest path,…)  

- Know how to solve some problems on graphs: Find the Euler circuit, find minimum spanning tree, the shortest path,… 

- Establishing a mathematical model of a number of problems in reality as a graph optimization problem to solve. 

- There is a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course “Combinatorics 

optimization” 

47 Lý thuyết tổ 
hợp và đồ thị 

(Combinatoric

s and graph 
theory) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3, C4, C6, C8, and C11 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Mathematical modeling of some phenomena, problems in reality by using graphs (finding single path, shortest path,…) or Dirichlet’s 
principle (exists or not exist,…) to solve problems. 

- Understand and have skills in using counting methods (combination, permutation,…) to solve the couting problems. 

- Understand and list types of graphs (single graph, undirected graph, directed graph, …) and types of paths on graph.  
- Understand and skillfully use some algorithms on graphs (find cycles, paths,…)  

- There is a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course “Combinatorics and 

graph theory”. 

2. Course learning outcomes: 

- Establishing a mathematical model of a number of problems in real life: Finding the shortest path, finding a single path,… 

- Know how to solve some combination problems: Counting, listing, existing, calculating binomial coefficients and probability of events 
in discrete models.  

- Using different methods to solve counting problems in real life. 

- Presenting the concept of basic combinatorial configurations related to combinatorics theory such as permutation, combination,…  
- Presenting basic concepts related to graph theory such as paths, cycles, edges, vertices,…  

- Know how to solve some problems on graphs: Find the Euler circuit, find minimum spanning tree, the shortest path,… 

- It is possible to apply the solutions and tools of graph problems in solving problems in practice.  
- Participate actively in classes, learning activities during class time and finish all homeworks. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Định lí giới 

hạn và ứng 
dụng 

(Limit 

Theorems and 
Applications) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3 and C4 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand convergent forms of a sequence of random variables, relationships between convergent forms; definitions of the 

characteristic function, moment-generating function; law of large numbers, limit theorems; 
- Identify and model the problems in practice to probabilistic problems; 

- Be able to apply theory in this course to solve related exercises; 

- Based on the law of large numbers and the limit theorems explain the phenomenon of crowds; 
- Be able to apply law of large numbers, limit theorems to solve some problems in real life; 

- Have a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course. 

2. Course learning outcomes: 
- Stating convergent forms of a sequence of random variables; Explaining the relationships between convergent forms; Stating definitions 

of the characteristic function, moment-generating function, law of large numbers, limit theorems; 

- Identifying and modeling the problems in practice to probabilistic problems; 
- Applying theory in this course to solve related exercises; 

- Explaining the phenomenon of crowds bases on the law of large numbers and the limit theorems 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Applying law of large numbers, limit theorems to solve some problems in real life; 
- Participate actively in classes, learning activities during class time and finish all homeworks. 

49 Tăng cường 

năng lực giảng 
dạy Xác suất-

Thống kê ở 

phổ thông 
(Enhancing 

the capacity of 

teaching 
probability 

and statistics 

for teachers) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3 and C4 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Understand at the summary level of the historical development of Probability and Statistics; 

- Understand the strands of knowledge of Statistics and Probability in high school; 
- Understand the knowledge strands Statistics and Probability in the high school of some other countries; 

- Update new knowledge of Probability and Statistics; 

- Update the applications of Probability, Statistics in practice; 
- Have a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course. 

2. Course learning outcomes: 

- Understanding at the summary level of the historical development of Probability and Statistics; 
- Understanding the strands of knowledge of Statistics and Probability in high school; 

- Understanding the knowledge strands Statistics and Probability in the high school of some other countries; 

- Updating new knowledge of Probability and Statistics; 
- Updating the applications of Probability and Statistics in practice; 

- Participate actively in classes, learning activities during class time and finish all homeworks. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Tâm lý học 
đại cương 

(Introduction 

to 
Psychology) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn: 

- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 
tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng hợp 

các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 

- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên 
tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 
hiện tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 
hoạt động sư phạm; 

- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm của 

nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 
- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 
phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Tâm lý học 
lứa tuổi và 

Tâm lý học sư 

phạm 
(Development

al Psychology 

and 
Pedagogy) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn: 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong dạy 
học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách học 

sinh; 
- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri thức 
đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 
- Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy giáo; 

- Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư phạm 
phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 

- Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo 

đối với sự phát triển của học sinh 
- Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một thầy 

giáo tốt trong tương lai; 

- Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

- Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

52 Những vấn đề 
chung về giáo 

dục học (Giáo 

dục học 1) 
(Pedagogy 1) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 

- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển xã 
hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 
- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các nhiệm 

vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 
- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn 

và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Lý luận dạy 
học và lý luận 

giáo dục ở 

trường phổ 
thông (Giáo 

dục học 2) 

(Pedagogy 2) 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học : 

- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 

 -Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 
sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 
thông  

- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ chức 

các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
- Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục học 

sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Lí luận dạy 

học môn Toán 

1 
(Theory of 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C4, C5 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 
- Provide students with the most modern and basic knowledge of the theory of math teaching, and the science of education in mathematics 

in the spirit of adhering to educational practice in Vietnamese schools 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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teaching 
mathematics.) 

- Train students the most essential and necessary math teaching skills to practically serve teaching and learning in high schools today. 
- Seriously, hard-working in the direction of the instructor. Have a sense of proactively and actively self-study as well as perform assigned 

tasks 

2. Course learning outcomes: 
- Describe the scientific basis of the goal definition, content, and general math program; analyze the characteristics and structure of 

Mathematics content according to the current textbook program. 

- Show the nature, advantages and disadvantages of each teaching method, active teaching techniques applied in teaching Mathematics in 
high schools. 

- Show the teaching facilities in teaching mathematics in high school. 

- List the processes and techniques for assessing student learning. 
- Identify specific knowledge about teaching planning, preparing and conducting each class period. 

- Select and use teaching methods, teaching techniques, teaching organizational forms suitable to teaching objectives, content and 

conditions. 

- Use basic teaching facilities in teaching mathematics in high schools. 

- Design and develop lesson plans and organize classroom teaching. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

55 Dạy học các 
tình huống 

điển hình môn 

Toán 
Mathematics 

teaching 

methodology 
2 (teaching 

typical cases 

of Math) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5, C13 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Present how to teach mathematical concepts, mathematical theorems, rules, methods, and solve math problems. 
- Capable of teaching mathematical concepts, mathematical theorems, rules, methods, and solving math problems. 

2. Course learning outcomes: 

- Presenting basic theoretical issues, especially how to organize the teaching of mathematical concepts, mathematical theorems, rules, 
methods, teaching to solve math problems 

 -Design and organize to teach math concepts, mathematical theorems, rules, methods, specific math exercises in the general Math 

curriculum 

- Coordinate the teaching of concepts, theorems, rules, methods, and math exercises to plan and organize the teaching of a specific lesson 

in high schools according to the approach of students' competencies. 

- Remark and evaluate how to design and organize the teaching of math concepts, mathematical theorems, rules, methods, math exercises 
of others 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Dạy học các 

mạch toán ở 
phổ thông 

(Teaching 

mathematical 
content in 

school ) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5, C8, C10, C13 and C14 in the Bachelor of Mathematics 
Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Presenting the basics of testing and evaluation according to students' competency approach in teaching Mathematics in high schools 

- Designing plans, testing and evaluation tools in the teaching process of Mathematics according to students' competencies 
- Analyzing and evaluating the students' test results according to student capacity 

- Having a sense of applying and sharing knowledge of tests and assessments according to the approach of students' competencies into the 

design of teaching plans for Mathematics in high schools. 
2. Course learning outcomes: 

- Presentable: 

+ The concepts of testing and evaluation in teaching 
+ The purpose of testing and evaluation 

+ The role and principles of inspection and evaluation 

+ Content of testing and evaluation according to the orientation of student capacity development 
- + Presenting tools to test and evaluate students' competency in teaching Mathematics 

+ Prepare a plan for testing and evaluation in teaching Math 

+ Presenting the testing and evaluation tools according to the approach of students' competency in the process of teaching Mathematics 
+ Designing tools to test and assess students' competency in teaching Math 

- Analyzing the students' assessment and assessment results towards the student's progress 

- Actively using knowledge of students' competency tests in designing math teaching plans in other modules of professional knowledge 
block. Willing to share with you the knowledge of testing, assessing according to students' competenc 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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57 Đánh giá 

trong giáo dục 

toán học 

(Assessment 
in 

mathematical 

education) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C5, C10 and C13 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Analyze the program of each math circuit in high school 
- Capable of teaching math circuits in general: Numbers, Algebra and some analytical factors; Geometry and Measurement; Statistics and 

Probability. 

2. Course learning outcomes: 
- Presenting the logical structure of content, the expansion, and characteristics of mathematical knowledge according to each 

mathematical circuit: Numbers, Algebra and some analytical factors; Geometry and Measurement; Statistics and Probabilities at the 

village spectrumg 
- Present teaching ideas in teaching the core issues of each math circuit, sticking to educational practice as well as the need for educational 

innovation that is taking place in high schools in Vietnam today. 

- Design and organize effective teaching activities in topics belonging to knowledge circuits: Numbers, Algebra and some analytical 

factors; Geometry and Measurement; Statistics and Probability in high school 

- Comment, evaluate how to design and organize teaching activities in topics belonging to knowledge circuits in general education of 
others 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Phát triển 

chương trình 

môn Toán. 
(Curriculum 

development 

in 
mathematics) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C8, C10 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Providing students with modern basic knowledge of development theory on high school programs, Mathematics program in the spirit of 

adhering to educational practice in Vietnamese schools. 

- Training students skills to develop high school programs, math programs to practically serve teaching and learning in high schools 
today. 

- Seriously, hard-working in the direction of the instructor. There is a sense of proactive self-study as well as performing assigned tasks 

2. Course learning outcomes: 

- Presenting the approach points when building the program, the concepts of the framework program, training program, detailed program. 

- Describe the steps to develop training programs and program development On that basis, analyze and make conclusions about the school 

curriculum development context. 
- Describe the development orientation of general education curriculum and textbooks of general education in Vietnam. 

- Presenting the development plan of Mathematics program oriented to develop students' competencies. From there, analyzing and 

evaluating Mathematics program in kindergarten 
- Analyzing program development orientations for Mathematics in high schools in Vietnam in the new period. 

- Generalizing and synthesizing knowledge about curriculum development in Mathematics through successive learning levels. 

- The design is designed to develop programs of high school Math with topics in the context of educational innovation. 
- Restructuring math curriculum and designing organization for teaching topics 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

59 Phương pháp 

NCKH toán 
học và giảng 

dạy toán học 

(Scientific 
research 

Methods in 

Mathematics 
and 

Mathematics 

education) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcome C10 in the Bachelor of Mathematics Education-teaching 
through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Have updated knowledge of scientific research theory in general, scientific research specialized in mathematics in particular; 

- Initially, the ability to do scientific research is demonstrated through the implementation of a scientific research outline with the subject 
belongs to the field of mathematics / teaching mathematics and to implement that topic. 

- Self-study, independent work, teamwork, and math research. 

2. Course learning outcomes: 
- State the basic concepts of scientific research theory: science, scientific research, scientific classification, logical sequence for 

implementing a scientific research topic in general. 

- Present and analyze the structure of scientific articles in mathematical science 
- Present and analyze the structure of scientific papers in the field of mathematics education 

- Show and analyze the structure of a graduate thesis 

- Develop research outline for a specific scientific idea; 
- Implement a simple research topic 

- Attend the class, join in the class’s activities and do homework. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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60 Tiếng anh 

trong lớp học 

toán 

(English for 
teaching 

Mathematics) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C6 and C11 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- gain an understanding of specific classroom language needed to teach confidently in English; 
- obtain fundamental mathematics-related terms and expressions, and know how to build lectures and make lesson plans using English. 

- Self-study, independent work, teamwork, and math research. 

2. Course learning outcomes: 
- use fundamental English phrases to express their ideas and teach confidently their subjects using English. 

- use fundamental mathematics-related terms and expressions when they use English to teach Mathematics. 

- write lesson plans for the subject Mathematics in English.  
- Attend the class, join in the class’s activities and do homework. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Phương pháp 

dạy toán 
THPT bằng 

tiếng anh 

(English for 
teaching 

Mathematics) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5 and C11 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Have updated knowledge of the CLIL approach and related things; 

- Be able to apply the CLIL approach to teaching high school math. 
- Self-study, independent work, teamwork, and math research. 

2. Course learning outcomes: 

- State the concept of CLIL approach, four main components of the CLIL approach, and differentiate between the content obligatory 
language and the content compatible language. 

- Analyze the considerations when planning a CLIL lesson, such as activating prior knowledge, input and output, wait time, Interactive 

pair or group work tasks, cognitive challenge, and developing thinking skills.  
- Show challenges often appear in CLIL lesson, include challenges for teachers, challenges for learners; use of the first language, lack of 

materials, assessment, and some solutions to overcome those challenges.  

- Apply the CLIL approach to math lessons 

- Attend the class, join in the class’s activities and do homework. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Ứng dụng 

công nghệ 
thông tin trong 

dạy học môn 

Toán 
(Applying IT 

in 

Mathematics 
teaching) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C10,C12 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Having ability to design and apply some software in teaching mathematics such as: dynamic geometry software, algebra calculation 

software, electronic lesson design software; Application of E-learning in teaching and learning Maths. 
- Seriously, studying hard under the guidance of the lecturer. Proactively self-study and well perform assigned tasks. 

2. Course learning outcomes: 

- Presenting the basic content of theory and the role of information technology in teaching Mathematics. 
- State the principles of using information technology in teaching. 

- Classify and know the uses and situations of using Math software in teaching. 

- Fluent in using some software to support Math teaching. 
- Select suitable software when teaching specific content. 

- Developing a teaching plan; design and implement math lessons using modern technology facilities. 

- Active participation of lessons, the learning activities in school and complete all homework. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

63 Thực hành sư 

phạm 1 

(Pedagogical 
internship 1) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C2,C5,C10,C12 and C13 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learner: 
- Basic knowledge to present the design process and organize teaching a Math lesson in high school 

- There are basic skills for class preparation and skills to teach a class in Math as follows: 

+ Skills to determine knowledge, skills of focus of teaching period; 
+ Skills to build up the logical structure of teaching periods; 

+ Verbal skills: Questioning; lead the issue; forwarding problem; . 

+ Drawing skills; board writing and presentation skills; 
- There are basic, necessary and practical math teaching skills to practically serve teaching and learning in high schools today. 

- Self-conscious, positive and serious in the process of preparing lessons as well as teaching practice. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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2. Course learning outcomes: 
- Identify math program objectives and structures in high school. Since then, it can determine the knowledge, key skills and logical 

structure of each period. 

- Choosing teaching methods and forms suitable for specific lectures. 
- Choosing means suitable for objectives, contents of lectures and suitable for students. 

- Designing lessons and organizing the implementation of a lesson plan show teaching methods, means and forms of organization suitable 

to the lesson's objectives. 
- Having the ability to convey math content, including: Skills to use language and signs; the teacher's writing and presenting skills and 

posture. 

- Have the skills to comment and evaluate the teaching organization. 

64 Thực hành sư 

phạm 2 

(Pedagogical 
internship 2) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C2,C5,C10,C12 and C13 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Apply theory of teaching mathematics, teaching particular situation in mathematics to design and organise specific lesson in general 

education program in math. 

- Improving all basic skills about planning lesson and organic skills to teach the math lesson: 
+ Skill of knowledge determination, skill of main period ; 

+ Skill of constructing the logical structure in period; 

+ Skill of express in word: Make the case, Direct the question, Transition problem . 
+ Skill of drawing figure; skill of writing on boad and showing up boad. 

- Improve skills about teaching mathematic basicly, indispensablely and practical service for teaching and learning in high school at 

present. 
- Be self-awareness, position, and seriousness in teaching preparation process as well as teaching practice 

2. Course learning outcomes: 

- Systermatize the process of designing and organizing math lesson in high school 

- Design the math lesson in high school 

- Organize math teaching activities on the basis of designed lesson plan 

- Use information technology to support some activities in teaching process. 
- Have skill of express in word contain: skill of using language and symbol, skill of writing on broad and showing up broad, and posture 

of the teacher. 

- Have skill of remark, appreciation about organizing teaching lesson 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

65 Mô hình học 

tập kết hợp 

trong dạy học 
môn Toán 

(Blended 

learning in 
Mathematics 

teaching) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5, C10, C12, C13 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Analyze the contemporary context and the problem of STEM education in schools. 

- Present the basic theoretical issues about teaching subjects in schools according to STEM education orientation. 

- Applying the STEM education orientation in teaching Mathematics in high schools. 
- Consciously apply and share knowledge about STEM-oriented education to design math teaching plans in high schools 

2. Course learning outcomes: 

- Present the context of the revolution Industry 4.0 and current education innovation orientation in the world. 
- Analyze Vietnam's education before the requirements of international development and integration. 

- Identify the role of STEM education in the context of fundamental and comprehensive innovation of Vietnamese education. 

- Analysis: 
- The essence of STEM education. 

- Characteristics of STEM education. 

- Classification of STEM education STEM education trends. 
- Analyzing opportunities to apply STEM education in teaching Mathematics in high schools. 

- Outlined the process of designing STEM lessons in Math. 

- List a number of methods and forms of teaching organization in STEM education. 
- Design evaluation tools in STEM education. 

- Illustration of STEM education-oriented Math lesson plan. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Actively use knowledge of STEM education-oriented Mathematics in designing math lesson plans in other modules of the professional 
knowledge block. 

- Willing to share knowledge of STEM education-oriented math lesson design. 

66 Vận dụng 
Giáo dục 

STEM trong 

dạy học môn 
Toán 

(Applying 

STEM 
education in 

Mathematics 

teaching) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5, C10, C12, C13 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Having the capacity to design and organize mathematics teaching activities according to the combined teaching model. 
- Seriously, studying hard under the guidance of the lecturer. Proactively self-study and well perform assigned tasks. 

2. Course learning outcomes: 

- Present basic knowledge about modern learning trends: online learning, blended learning, reverse classroom and methods, principles and 
tools to implement teaching according to these models. 

- Use online tools to support Math teaching. 

- Design and organize the teaching of Maths contents according to the blended learning model. 
- Comment, evaluate how to design and organize teaching mathematics according to the model blended learning in specific situations. 

- Active participation of lessons, the learning activities in school and complete all homework. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Dạy học các 
chủ đề môn 

Toán trung 

học cơ sở theo 
hướng  

tiếp cận năng 

lực 
(Teaching 

Math topics in 

middle school 

according to 

the 

competency 
development 

approach) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C2, C5, C10 and C15 in the Bachelor of Mathematics 

Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Analyzing teaching problems according to capacity development approach. 
- Analyze math topics in middle school 

- Capable of teaching math topics: Numbers and Algebra; Geometry and Measurement; Statistics and Probability of the Middle School 

Mathematics Program. 
2. Course learning outcomes: 

- Point out the components of competency, mathematical competency, manifestations of math competency of middle school students. 

Analyzing the concept of teaching according to competency-based approach. 

- Present the content and requirements of the topics: Numbers, Algebra and some analytical problems; Geometry and Measurement; 

Statistics and Probability in middle school. 

- Design and organize effective teaching activities in topics: Numbers, Algebra and some analytical problems; Geometry and 
Measurement; Statistics and Probability in middle school. 

- Review, evaluate other teacher's math teaching plans and activities. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Phương pháp 

toán sơ cấp 
(Method of 

elementary 

math) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3 and C10 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Capable of solving math problems, exploiting and creating math problems in general education curriculum in Math 

- Having a good sense and attitude in implementing the School's training regulations for the module on Applying information technology 
in teaching Mathematics. 

2. Course learning outcomes: 
- State the steps for solving a problem 

- Present the concepts and characteristics of inductive reasoning and inference 

- Find and present problem solving for common mathematical types in high school, thereby developing skills of analysis and synthesis 
- Applying is allowed to use inductive reasoning and deduction in solving math problems 

- Proposing new problems from the original problem 

- Designing topics about elementary math 
- Participate actively in classes, learning activities during class time and do enough homework 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Lịch sử toán 

học 

(History of 
mathematics) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5, C8, C9, C10, C12 and C15 in the Bachelor of 

Mathematics Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 
- Present objects and tasks of the history of Mathematics; The role of Mathematical History in teaching Mathematics in high schools. 

- Presentation of Mathematical Stages. 

- Present the history of counting and number systems; History of Algebra knowledge; History of Geometry knowledge; History of 
Analytical knowledge. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Applying these historical elements to the design and organization of high school math teaching. 
- Self-conscious, active and serious in the process of preparing presentations, reports, group activities. 

2. Course learning outcomes: 

- Present objects and tasks of the history of Mathematics. 
- Stating the role of History of Mathematics in teaching Mathematics in high schools. 

- Presents the Mathematical Stages of Ancient Babylon, Egypt; Ancient Greek, Chinese, Indian, Central Asian and Near-eastern 

mathematics; European Mathematics. 
- Presenting classical Advanced Math Stages; Modern Mathematics, the object expansion of mathematics. 

- Presenting the history of counting and number systems; History of Algebra knowledge; History of Geometry knowledge; History of 

Analytical knowledge. 
- Applying historical of Mathematics to teaching high school mathematics. 

70 Dạy học Toán 

theo hướng 
tiếp cận năng 

lực 

(Teaching 
Mathematics 

in the 

approach of 
competence) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C10 and C13 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Provide students with the basic knowledge of the theory of math teaching in the direction of quality development, high school students' 

competencies such as competencies, capacity development, capacity development teaching, assessment price towards capacity 
development; the process of designing typical teaching situations, the process of designing lesson plans in math in the direction of 

developing students' competencies. 

- Train students skills to design and organize the teaching of typical situations, lesson plans in Mathematics in the direction of developing 
the quality and competencies of high school students. 

- Seriously, studying hard under the guidance of the lecturer. Proactively self-study and well perform assigned tasks. 

2. Course learning outcomes: 
- Presenting the key issues about teaching based on competency-based approach: Objectives- Content- Methods- Evaluation. 

- Explain the characteristics of the lesson plan for Mathematics according to the competency approach. 

- Describe the process of designing and organizing Math lesson plans in terms of competency approach. 

- Design and organize the steps of teaching typical situations in the direction of approaching competency. 

- Design and organize, evaluate a math lesson plan/topic oriented to approach students' competencies. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Phương pháp 
dạy học tích 

cực môn Toán 

(Positive 
teaching 

methods in 

Mathematics) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5 and C10 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners : 

- Understanding of active teaching methods and techniques in teaching Mathematics. 
- Capable of applying active teaching methods and techniques to teaching Mathematics in high school. 

2. Course learning outcomes: 

- Present the active teaching methods and techniques commonly used in teaching Mathematics. 
- Apply effectively positive teaching methods and techniques to the design and organization of mathematics teaching activities in high 

school. 

- Comment, evaluate how to apply active teaching methods and techniques in teaching mathematics in high school of other people. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Đại số và ứng 

dụng 

(Algebra and 
applications) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 
- Understand and apply knowledge about groups, rings and fields. 

- Understand and apply knowledge about integers, prime numbers, linear equations. 

- Understand and apply knowledge about congruences and congruence equations. 
- Understand and apply knowledge about polynimials 

- Applying the knowledge learned to solve mathmatical problems in high schools, problems of other sciences, and problems in real life.  

- Develop the ability of abstract and logical thinking. 
2. Course learning outcomes: 

- Understand and apply the knowledge about groups, rings, domains and fields. Solving fundamental exercises related to abstract algebra.  

- Understand and apply knowledge about arithmetic. Solving fundamental exercises about integers, prime numbers, linear equations in 
two variables. 

- Understand and apply knowledge about congruence and congruence equations. Apply congruence and Euler’s Theorem to solve 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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fundamental exercises related to congruence. 
- Understand and apply knowledge about polynomials, irreducible polynomials and symetric polynomials. Solving fundamental exercises 

about related to polynomials. 

- Applying the knowledge learned to solve mathmatical problems in high schools and problems in real life.  
- Get generalized and abstract thinking when learning abstract objects and logical inference 

73 Giải tích và 

ứng dụng 
(Analysis and 

applications) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4, C8 and C15 in the Bachelor of Mathematics 
Education-teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Have an overview and systematic look on analysis of one-variable and multi-variable functions; 

- The ability to apply calculus in some different areas of life; 
- Self-study, independent work, teamwork, and math research. 

2. Course learning outcomes: 

- Present overview of up-to-date knowledge on derivative and differential of one-variable functions  
- Systematize and apply applications of derivative and differential of one-variable functions in practical problems and other related 

problems; 

- Present overview of up-to-date knowledge on integral of one-variable functions  
- Systematize and apply the applications of integral of one variable functions in practical problems and other related problems; 

- Present overview of up-to-date knowledge about partial derivative and differential of multivariable functions 

- Systematize and apply the applications of partial derivative, differential of multivariable functions in practical problems and other 
related problems; 

- Present overview of updated knowledge about integral of multivariable functions  

- Systematize and apply the applications of integral of multivariate functions in practical problems and other related problems; 
- Attend the class, join in the class’s activities and do homework 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 Hình học và 

ứng dụng 

(Geometry 

and 

applications) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C3, C4 and C15 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Acquire definition of affine space, affine mapping, affine transformation, parallel projection.  

- Solve problems on affine invariants and affine geometry. Acquire definition of Euclide space; two perpendicular planars; distance of two 
planars; isometric map. Isomorphism, isometric transformation (displacement) 

- Solve problems on the relation between affine geometry and Euclidean geometry. 

- Solve problems on geometry of the group of similitudes in Euclidean space and relate contents of affine geometry with geometric results 
in high school. 

- Acquire affine transformation, displacement, similitude in E^n ( n = 2, 3). 

- Inversion and properties of the inversion. 
- Have a good sense and attitude in implementing the Training Regulations of the HPU2 for this course 

2. Course learning outcomes: 

- Know how to check an affine space, an affine mapping, affine transformations in E2 and E3. 
- Identify the relative position of the two planes. 

- Investigating an affine map is a parallel projection or a affine homology. 

- Identify affine invariants and affine geometry. 
- Identify the relation between affine geometry and Euclidean geometry. 

- Identify specific displacement and the canonical form of displacement. 

- Identify similitude in ( n = 2, 3), homothetic transformation and the canonical form of similitude. 
- Identify the definition and properties of inversion. 

- Apply knowledge to solve exercises, relate contents of affine geometry with geometric results in high school and solve high school 

geometry problems. 
- Students will be able to be: 

• Motivated and interested want to learn new things. 

• Confident learner. 
• Self-regulated in their learning. 

Connected to teacher and friends to learn better. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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75 Dạy học môn 

Toán ở THPT 

(Teaching 

Mathematics 
in high 

school) 

1. Course objectives: 
This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C5, C8 and C10 in the Bachelor of Mathematics Education-

teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Generalizing theoretical issues in teaching Mathematics. 
- Capable of applying general problems of theory and teaching methods, typical situations, and mathematical circuits to teaching 

Mathematics in high school. 

2. Course learning outcomes: 
- Generalizing the problems of theory and teaching methods, typical situations in Mathematics, teaching math circuits in high school. 

- Applying theoretical and teaching methods, typical situations, mathematical circuits to design and organize the teaching of typical 

situations of mathematical knowledge circuits in high school. 
- Review, evaluate the design and organization of teaching Mathematics of others. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

76 Xác suất- 

Thống kê và 
Ứng dụng 

(Probability- 

Statistics and 
Applications) 

1. Course objectives: 

This course contributes to helping learners to achieve the learning outcomes C1, C3 and C4 in the Bachelor of Mathematics Education-
teaching through English. More specifically, it contributes to helping learners: 

- Review the core knowledge of probability and statistics; 

- Understand the applications of probability and statistics in practice; 
- Build systems of examples and exercises that illustrate probability and statistics; 

- Able to apply knowledge to teach strands of knowledge of probability and statistics in high school; 

- Have a good sense and attitude in implementing the training regulations of the university for the training course. 
2. Course learning outcomes: 

- Reviewing the core knowledge of probability and statistics; 

- Understanding the applications of probability and statistics in practice; 
- Building systems of examples and exercises that illustrate probability and statistics; 

- Applying knowledge to teach strands of knowledge of probability and statistics in high school; 

- Participate actively in classes, learning activities during class time and finish all homeworks. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4.3 Toán chất lượng cao (K42, K43) 

1 Giáo dục thể 

chất 1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 

A2.1 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 
các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực hợp tác 

trong khi làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 Tiếng Anh 
A2.2 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 

có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tiếng Anh 

A2.3 

1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên 
có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, 

các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và pháp 
luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, 

vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi vi 

phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm trái 
quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Cung cấp một lương từ vựng về Toán phổ thông có thể giúp đọc đượccác sách Toán cơ bản bằng Tiếng Anh, giải toán bằng Tiếng Anh 3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Tập hợp logic Trang bị kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, đại số tổ hợp, logic mênh đề và vị từ, các suy luận và một số phương chứng minh trong 

Toán học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tin học  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh viên 
cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một 

số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 
dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 
và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Giáo dục thể 

chất 2 (Chọn 1 

trong các môn 
sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp 

điệu 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



389 

 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

10 Những nguyên 
lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 

Mác- Lênin 1 
(Lý luận chính 

trị 1) 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Tâm lý học 1 1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 

thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 
sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào thực 

tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi thực 

tập sau này.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Giáo dục học 
1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc 

dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm huyết 
với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Tiếng Anh 

B11 

Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có 

thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Tiếng Anh 
B12 

Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có 
thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tiếng Anh 
B13 

Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; có 
thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Giải tích hàm 

một biến 1 

Trang bị các kiến thưc về trường số thực, dãy số thực, hàm số một biến số, tính liên tục và khả vi của hàm số và một số ứng dụng 3 KP1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Đại số tuyến 

tính 1 

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian vecto, ma trận, định thức, hệ phương trình 3 KP2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Giáo dục thể 

chất 3 (Chọn 1 

trong các môn 
sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp 
điệu 

1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 
hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Những nguyên 
lý cơ bản của 

Chủ nghĩa 
Mác- Lênin 2 

(Lý luận chính 

trị 2) 

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự hình thành, phát 

triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 
chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng 

nhà nước XHCN… 
2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 
thù địch. 

3. Thái độ  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

19 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 
điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 
Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức dạy 

học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay nghề 

sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu nghề 

dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 

lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Giáo dục học 

2 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  
- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và 

giáo dục sau này.  
3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Giải tích hàm 

một biến 2  

Cung cấp kiến thức về nguyên hàm, tích phân xác định và lý thuyết chuỗi 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Đại số tuyến 

tính 2  

Trang bị các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, cấu trúc của một tự đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vecto 

Euclid 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Giải tích hàm 
nhiều biến 1 

Cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, tích phân bội của hàm nhiều biến 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Đại số đại 

cương 

Cung cấp kiến thức về các cấu đại số cơ bản: nhóm, vành, trường 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 

nghiệp vụ 1 

(Chọn 1 trong 

số các môn 

sau) 

  2 HK3   

  Giao tiếp sư 
phạm 

1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 
học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Kỹ năng tư 

vấn cá thể về 
khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 

nghiệp cho 

học sinh 
THPT 

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp  2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật 

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề 

giáo dục cần tiếp cận 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được:  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 
đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  
3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 

đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 
nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 

ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 
nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

học tập nghiên 
cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 

trình học tập 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 
giới tính 

1. Kiến thức 
- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý- xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ sinh 

đến 6 tuổi. 

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non. 
- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định. 

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học. 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục, 

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non. 
- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non. 

3. Thái độ 

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non. 
- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non. 

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

khách hàng 

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng, đặc điểm tâm lý của khách hàng  2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 
toán sơ cấp 

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến 
thức trong quá trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực. 

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 
daỵ học tích 

cực môn Toán 

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các 
tình huống điển hình môn toán ở phổ thông 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Hình học 

tuyến tính  

Trang bị các kiến thức về không gian afin, ánh xạ afin, siêu mặt bậc hai afin ; không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, siêu mặt bậc hai Euclid 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Toán rời rạc Trang bị kiến thức về các cấu trúc rời rạc trên các tập hợp hữu hạn 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Số học Cung cấp kiến thức về xây dựng tập hợp số trong chương trình toán phổ thông; Lý thuyết số cổ điển; kỹ năng làm việc trên cấu trúc toán 

học 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Thực hành sư 

phạm 1 
(Khoa) 

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Toán ở trường phổ thông 2 HK4 Tự luận (bài soạn môn Toán) 

30 Hàm biến 

phức 

Cung cấp kiến thức về số phức và hàm phức sơ cấp, phép toán vi phân, tích phân của hàm phức; rèn khả năng tư duy làm việc với một cấu 

trúc số mới 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Lý luận dạy 
học môn Toán 

Nội dung môn học nghiên cứu vấn đề vận dụng lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học môn toán ở trường phổ thông; đồng thời 
nghiên cứu vấn đề suy luận Toán học, chứng minh Toán học trong môn toán ở trường phổ thông  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Giải tích hàm 
nhiều biến 2 

Cung cấp các kiến thúc cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, mặt 2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Phương trình 

vi phân 

Cung cấp kiến thức cơ bản về PTVP cấp một, PTVP cấp cao, hệ phương trình và phương trình đạo hàm riêng 3 KP2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

34 Vành đa thức 

và lý thuyết 
môđun 

Cung cấp kiến thức về vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, cấu trúc môđun và một số lớp môđun đặc biệt 3 KP2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Lý 
luận chính trị 

3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này 
góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động 

đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tô pô- Độ đo 

và Tích phân  

Trang bị kiến thức về lý thuyết tô pô; không gian metric; lý thuyết đô đo, tích phân Lebessgue 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Đại số sơ cấp  Trang bị kiến thúc về toán Đại số sơ cấp để giảng dạy ở phổ thông 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

38 Hình học xạ 

ảnh 

Trang bị các kiến thức về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, siêu mặt bậc hai xạ ảnh và các mô hình xạ ảnh của không gian afin và Euclid 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Dạy học các 
tình huống 

điển hình môn 

Toán 

Cung cấp những tri thức cơ bản, hiện đại về lý luận dạy học môn Toán 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Thực tập sư 
phạm 1 

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 3 HK5 Theo quy chế TTSP 

41 Đường lối 

cách mạng của 
Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

(Lý luận chính 
trị 4) 

1. Kiến thức 

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành 

chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 
2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 
3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 
bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị- xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường 

lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 
vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Dạy Toán phổ 

thông bằng 

Tiếng Anh 

Trang bị những kiến thức nền giúp SV có thể dạy toán phổ thông bằng Tiếng Anh. Bên cạnh đó, rèn kĩ năng giao tiếp, khả năng thuyết 

trình cho SV 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Giải tích hàm  Cung cấp một số không gian hàm trừu tượng trong toán học; một só nguyên lý cơ bản và ứng dụng của giải tích hàm 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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44 Phát triển 

năng lực giáo 

viên  

Tìm hiểu lý luận về chương trình giáo dục và kỹ năng phát triển chương trình giáo dục 3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Lí thuyết xác 

suất 

Trang bị kiến thức cơ bản về xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất và cac đặc trưng của đại lượng ngẫu 

nhiên, luật yếu số lớn, định lý giới hạn 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Hình học sơ 

cấp  

Trang bị kiến thức về xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề; định hướng trong hình học và ứng dụng trong hình học phẳng; phép 

biến hình; xây dựng cơ sở lý thuyết dựng hình bằng thước kẻ và compa và quỹ tích 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Quy hoạch 

tuyến tính 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 PPNCKH 
chuyên ngành  

Trang bị kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng. Cách thức, trình tự logic của NCKH 2 HK7 Làm bài tập lớn hoặc tiểu luận 

49 Giải tích số  Cung cấp kiến thức về sai số,xấp xỉ hàm số, tính gần đúng đạo hàm và tích phân; một số thuât toán giải gần đúng phương trình đại số và 

siêu việt, phương trình vi phân 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Thống kê toán 

học 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, các bài toán thống kê cổ điển 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Dạy học các 
lĩnh vực cụ thể 

môn Toán  

Vận dụng các lý luận dạy học chung vào tổ chức dạy học các lĩnh vực cụ thể của môn toán ở trường phổ thông 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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52 Thực hành sư 

phạm 2 

(Khoa) 

Cung cấp những tri thức cơ bản về phương pháp soạn và tổ chức dạy học một tiết Toán ở trường phổ thông 1 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tự chọn 

nghiệp vụ 2 

(Chọn 1 trong 

số các môn 

sau) 

  2 HK7   

  Giao tiếp sư 
phạm 

1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 
học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Kỹ năng tư 

vấn cá thể về 
khám phá, lựa 

chọn và phát 

triển nghề 
nghiệp cho 

học sinh 

THPT 

Có những kĩ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp  2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Những vấn đề 

giáo dục cập 

nhật 

Nắm được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh. Hình thành kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới, năng lực tiếp cận những vấn đề 

giáo dục cần tiếp cận 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

SV cần đat được:  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt 
ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học 

đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 
lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 
đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 

nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về 
nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

  Phương pháp 

học tập nghiên 
cứu của sinh 

viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào quá 

trình học tập 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 
giới tính 

1. Kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba chương 

của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các giai đoạn lứa 

tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  
2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính trong 

một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan của kiến 
thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm 
hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 
giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tâm lý học 

khách hàng 

Có kiến thức tổng quan về tâm lý khách hàng,đặc điểm tâm lý của khách hàng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phương pháp 

toán sơ cấp 

Cung cấp những lý luận chung giải toán, về hai dạng suy luận qua nạp và suy diễn của toán học. Đồng thời rèn kỹ năng vận dụng kiến 

thức trong quá trình học toán, dạy toán và nghiên cứu toán 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học theo 

hướng tiếp cận 

năng lực 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về lý luận năng lực chung, năng lực toán học, dạy theo hướng phát triển năng lực. 

- Rèn cho sinh viên những kĩ năng dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực qua các tình huống điển hình môn toán 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương pháp 
daỵ học tích 

cực môn Toán 

Cung cấp những lý luận chung về PPGD toán, đổi mới PPDH toán ở trường phổ thông; rèn kĩ năng vận dụng các PPDH vào dạy học các 
tình huống điển hình môn toán ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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54 Tự chọn 

chuyên ngành 

1,2 (Chọn 2 

trong các sau 

cho đủ 5 tín 

chỉ) 

        

  Đại số giao 
hoán 

Trang bị những kiến thức cơ sở về Đại số giao hoán; chỉ ra cơ sở các tính chất về không gian vecto, chiều của không gian vecto, phân tích 
số nguyên thành tích các số nguyên tố, phân tích đa thức thành tích các nhân tử 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Lý thuyết 

trường 

Trang bị kiến thức cơ sở về mở rộng trường, các loại mở rộng trường, tính chất nghiệm của đa thức, lý thuyết Galoa và ứng dụng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bất đẳng thức 

và sáng tạo 

BĐT 

Trang bị những kiến thức cơ bản về BĐT, các phương pháp chứng minh BĐT,ứng dụng của BĐT trong Toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  UD lý thuyết 

nhóm vào một 
số dạng toan 

THPT 

Trang bị những định lý quan trọng của lý thuyết nhóm; phát triển năng lực vận dụng toán cao cấp để giải các bài toán sơ cấp 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nguyên lý 

Dirichlet và 
UD giải toán 

sơ cấp 

Cung cấp các dạng của nguyên lý Dirichlet và ứng dụng nó để giải các bài toán sơ cấp 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Lý thuyêt 
nhóm cho Hóa 

học 

Trang bị các kiến thức về lý thuyết nhóm và biết vận dụng lý thuyết đó để giải quyết các vấn đề trong Hóa học 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dạy học một 

số chủ đề toán 

Đai số theo 

Chính xác hóa các khái niệm cơ bản của đại sô trong chương trình toán phổ thông. Giúp người học phát hiện các sai lầm va cách sửa khi 

giải đại số sơ cấp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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hướng phát 
triển năng lực 

học sinh 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phương trình 

đạo hàm riêng 

Cung cấp kiến thức về lâp mô hình toán học các hiện tượng vật lý cũng như các vấn đề thực tiễn khác, vận dụng kiến thức về phép tính vi 

tích phân để giải các phương trình đạo hàm riêng tương ứng, giải thích các hiện tượng từ nghiệm toán học thu được 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Một số ứng 

dụng của phép 
tính vi tích 

phân hàm 1 

biến 

Trang bị những kiến thức cơ bản về các ứng dụng của phép tính vi phân của hàm một biến. Từ đó, rèn kĩ năng sáng tạo bài toán mới, lập 

mô hình toán học cho các bài toán thực tế liên quan 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Lý thuyết ổn 

định hệ 
phương trình 

vi phân 

 Trang bị các kiến thức tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính, tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân và sự rẽ nhánh 

nghiệm. Từ đó biết cách giải, xét tính ổn định của hệ PTVP tuyến tính, xét sự rẽ nhánh của hệ PTVP cụ thể 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Giải gần đúng 
phương trình 

vi phân 

Trang bị môt số phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Quy hoạch phi 
tuyến 

Cung cấp kiến thức về giải tích lồi, bài toán tối ưu lồi, các điều kiện tối ưu cho lớp các bài toán phi tuyến và bài toán đối ngẫu Lagrange; 
hình thành năng lực ứng dụng toán học vào thực tiễn 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bất đẳng thức 

biến phân 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân. Rèn kĩ năng làm việc trên lớp các bài toán về bất đẳng thức biến phân 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Giảng dạy 

Toán học gắn 
liền với thực 

tiễn 

Giúp người học phát triển các năng lực dạy học Toán học, năng lực giáo dục. Đồng thời góp phần phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức 

và một số năng lực cần thiết 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hình học của 

nhóm biến đổi 

Trình bày về nhốm tác động lên một không gian và nghiên cứu hình học của nhóm tác động lên một không gian 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học và 
tính lồi 

Khảo sát tính chất lồi của các hình hình học và phác họa một số vật thể lồi trong không gian Euclid n chiều 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học giải 
tích nâng cao 

Trang bị phương pháp nghiên cứu hình học Euclid bởi tọa độ, véc tơ và các phép tính đại số đã biết ở phổ thông; nghiên cứu các tính chất, 
hình dáng của đường, mặt bậc hai 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phép biến 

hình và ứng 

dụng giải toán 
hình học 

Trang bị kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng, ánh xạ xạ ảnh trong mặt phẳng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Nhập môn 

hình học 

Riemann 

Cung cấp các kiến thức về đa tạp khả vi, đa tạp Riemann và một số cấu trúc trên đa tạp Riemann 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Ứng dụng 

phép biến đổi 
xạ ảnh phẳng 

vào giải toán 

hình học 
phẳng 

Trang bị kiến thức về mô hình xạ ảnh của không gian afin, Euclid và các khái niêm, tính chất trong các mô hình tương ứng 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học vi 
phân 

Trang bị nội dung cơ bản của hình học vi phân về các đường cong và mặt cong trong không gian Euclid 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



407 

 
  Tối ưu tổ hợp Trang bị kiến thức về bài toán tối ưu trên một số mô hình rời rạc; kiến thức cơ bản về độ phức tạp tính toán 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điều khiển 

logic và ứng 

dụng 

Cung cấp kiến thức về các mô hình tính toán, hình thành và phát triển năng lực ứng dụng Toán học vào khoa học công nghệ và thực tiễn 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

   Định lý giới 

hạn và ứng 
dụng 

Trình bày các kết quả quan trọng nhất của lý thuyết xác suất. Vận dụng các kết quả đó và các định lý giới hạn giải quyết các bài toán thực 

tế 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Quá trình 

ngẫu nhiên và 
ứng dụng 

Trang bị các kiến thức cơ bản hiện đại của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tăng cường 
năng lực giảng 

dạy xác suất-

thống kê ở 
phổ thông 

Nắm được lịch sử phát triển, vai trò và vị trí của Xác suất-Thống kê trong chương trình giáo dục môn toán ở phổ thông 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thực tập sư 
phạm 2 

Vận dụng những kiến thức đã học ở bậc đại học xuống các trường THPT 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

55 Khóa luận tốt 

nghiệp 

  7 HK8 Báo cáo 

  Các môn 

chuyên đề 

thay thế (Tự 

chọn 1 trong 

3 môn sau) 

  7     

  Đại số Cung cấp các kiến thức cơ bản của Đại số. Biết vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán sơ cấp 4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Giải tích Trang bị kiến thức cơ bản về hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm một biến và nhiều biến; ứng dụng của phép tính vi 

phân trong hình học,cơ học; lý thuyết tích phân và ứng dụng của tích phân xác định; lý thuyết chuỗi số và chuỗi hàm;bài toán cực trị của 

hàm hai biến 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hình học Nắm bắt được một cách có hệ thống về hình học tuyến tính, hình học xạ ảnh, hình học sơ cấp. Đồng thời vận dụng các kiến thức đó để 

giải các bài toán sơ cấp 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 1 

trong 2 môn 

sau 

        

  Dạy học môn 

Toán ở THPT 

Cung cấp những tri thức cơ bản về lý luận dạy học môn Toán, rèn luyện những kĩ năng dạy học các tình huống điển hình trong dạy môn 

Toán ở trường phổ thông 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Toán ứng 

dụng 

Nắm bắt được một cách có hệ thống lý thuyết của bộ môn Toán ứng dụng đồng thời có thể tiếp cận và giải quyết một số vấn đề trong thực 

tế cũng như trong các lĩnh vực khác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4.4 Thạc sĩ Toán giải tích 

A Các học phần chung 13     

1 Triết học 1. Kiến thức: 
- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 
nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc 
nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- công nghệ Việt 

Nam. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 
- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

2 Tiếng anh 1. Kiến thức: Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh 

học viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: 

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể 
theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định 

trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại 
nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn 

bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  
- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, 

báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác 

phù hợp.  
3. Thái độ: Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự 

ôn luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học 

đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc 

sống hàng ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 
làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 

3 Chương trình, 
phương pháp 

và kỹ năng 

dạy học hiện 
đại  

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 
học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 
3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

B Các học phần 

cơ sở 
  

18   
  

I Các học phần 

cơ sở bắt buộc 
  

9   
  

4 Đại số  Cung cấp các cấu trúc cơ bản của đại số. Từ đó tổng quát các cấu trúc đó theo quan điểm đại số phổ dụng. 

Rèn luyện phong cách tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số, vận dụng được vào nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề do Học phần đặt ra. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Giải tích  Học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về giải tích thực và giải tích hàm bao gồm: nguyên hàm của hàm của hàm khả 

tích (L), Hàm đơn điệu và hàm có biến phân hữu hạn, Tích phân Stieljes, không gian Banach, không gian Lp, không gian Hilbert, phép tính 

vi phân trong không gian Banach. 
Sau khi học xong, học viên có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết môn học và vận dụng làm bài tập 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Xác suất 

thống kê 

 Trang bị các công cụ và ứng dụng cơ bản của lí thuyết xác suất và thống kê ứng dụng, cũng như cách tiếp cận thống kê để giải quyết các 

bài toán thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Các học phần 

cơ sở tự chọn 

(Chọn 3 trong 

số 6 học phần 

sau) 

  9     

7 Toán rời rạc Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số cấu trúc rời rạc nhưng có nhiều ứng dụng của toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số 

logic (hàm Boole).  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Giải tích 

không trơn 

Cung cấp các kiến thức nền tảng của giải tích không trơn, bao gồm: Giải tích lồi, Giải tích Lipschitz  3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Phương trình 

ĐHR 

Nhắc lại một số vấn đề cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai, bao gồm: khái niệm, phân loại, các bài toán cơ bản.  

Phương pháp tách biến, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace 
Phương pháp biến đổi Fourier, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace  

 Phương pháp hàm Green, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Hệ PTVP và 
lý thuyết ổn 

định 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ phương trình vi phân trong không gian hữu hạn chiều, lý thuyết về ổn định nghiệm 
của hệ phương trình vi phân.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giải tích phức 

nâng cao 

Trang bị một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giải tích phức một biến như: Hàm chỉnh hình, Tích phân hàm biến phức; các nguyên lý 

cơ bản của giải tích phức; Lý thuyết thặng dư và áp dụng; Lý thuyết cơ bản về biến đổi Laplace và một số ứng dụng. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Giải tích hàm  Trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về không gian Banach, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử compact, lý thuyết phổ và lý 

thuyết Fredholm, Đại số Banach. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

C Các học phần 

chuyên 

ngành 

  21     

III Các học phần 

chuyên ngành 

bắt buộc 

  12     

13 Không gian 

véctơ tôpô 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về không gian véctơ, không gian véctơ Tôpô, không gian lồi địa phương, Tôpô trên 

không gian đối ngẫu, các phiếm hàm tác dụng trên không gian đó, định lí Hahn – Banach trên không gian véctơ, định lí Hahn – Banach trên 

không gian định chuẩn, phiếm hàm tuyến tính trên không gian đếm được chuẩn và một vài kết quả liên quan. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Lý thuyết hàm 

suy rộng và 
ứng dụng 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết hàm suy rộng như: không gian các hàm thử, 

không gian các hàm suy rộng, không gian hàm suy rộng có giá compact, phép biến đổi Fourier trên các hàm suy rộng, không gian 
Sobolev... và một số ứng dụng ban đầu của lý thuyết này trong phương trình đạo hàm riêng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Bất đẳng thức 

biến phân 

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật 

toán tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Giải tích số  Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện 
trong tính toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật. 

Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Các học phần 

chuyên ngành 

tự chọn 

(Chọn 1 trong 

các nhóm HP 

dưới đây) 

  9     

  Nhóm 1 

(Phương 

trình vi – tích 

phân) 

  9     
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17 Phương trình 

đạo hàm riêng 

phi tuyến 

Môn học này nghiên cứu về  
- Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1: nghiệm cổ điển và nghiệm yếu.  

- Phương pháp biến phân và một số phương pháp phi biến phân. 

- Nghiệm nhớt 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Lý thuyết phổ Giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất trong lý thuyết phổ: Spectral Theory and Banach Algeba, Operators on Hilbert Space, 

Asymptotics: Compact Perturbations and Fredholm Theory và Methods and Applications để giúp người học có thể có đủ kiến thức nền 

tảng cho việc nghiên cứu các bài toán trong Lý Thuyết phổ, Lý thuyết Toán tử. Bước đầu xem xét vấn đề phổ của một số lớp toán tử 
Schrodinger cụ thể.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết giả 

vi phân 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết giả vi phân như: biểu trưng, toán tử giả vi phân, 

khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không gian 
Sobolev và biểu trưng, toán tử giả vi phân, khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi 

phận trong không gian Lp và không gian Sobolev. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2 (Lý 

thuyết tối ưu) 

        

20 Lý thuyết tối 

ưu 

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối 

ưu trơn và không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối 

đạo hàm của ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Tối ưu đa mục 

tiêu 

Học phần đề cập đến các khái niệm, kết quả cơ bản của qui hoạch đa mục tiêu: quan hệ hai ngôi, thứ tự từng phần, điểm hữu hiệu, mô 

hình toán học, nghiệm hữu hiệu, phép vô hướng hóa, điều kiện hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm hữu hiệu, ... Các thuật toán giải bài toán qui 
hoạch đa mục tiêu tuyến tính được giới thiệu theo hai tiếp cận chính: tiếp cận trên không gian giá trị và tiếp cận trên không gian ảnh. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 3 (Giải 

tích số) 

        

23 Giải xấp xỉ 

Phương trình 

toán tử  

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về giải xấp xỉ phương trình toán tử. Cụ thể là một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán tử như 

: Phương pháp lặp đơn, Phương pháp biến phân, Phương pháp Newton – Kantorovich, Phương pháp thác triển theo tham số giải phương 

trình toán tử,. Phương pháp tham biến bé. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Bài toán đặt 

không chỉnh 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán đặt không chỉnh, một số phương pháp giải các bài toán đó và ứng dụng phương pháp sai 

phân giải hệ phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân thường, phương trình tích phân.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 PP sai phân 
giải PTVPT 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về lược đồ sai phân và ứng dụng phương pháp sai phân giải phương trình vi phân thường.  3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

D Luận văn 10 HK4   

  Thạc sĩ Toán Giải tích (Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

  

      

I Các học phần chung 8     

1 Triết học 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên 
cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ;  

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- công nghệ Việt 

Nam. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các 
đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành; 

- Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- Chủ động, tích cực 

bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học, 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh B1 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C8 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1;  

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1. 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1; 
- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1;  

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1; 

- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1; 
- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1; 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1;  

- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao. 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II Các học phần cơ sở 21     

II.1 Các học phần cơ sở (bắt buộc) 12     
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3 Phương pháp 

NCKH toán 

học 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C1, C2, C4, C7 và C10 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 

- Có kiến thức cập nhật về lý thuyết NCKH nói chung, NCKH toán học nói riêng; 
- Có khả năng NCKH thể hiện qua việc thực hiện được một đề cương NCKH hay đề cương Luận văn thạc sĩ với đề tài thuộc lĩnh vực toán 

ứng dụng và triển khai thực hiện được đề tài đó.  

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản của lý thuyết NCKH: khoa học, NCKH, phân loại khoa học, trình tự logic thực hiện một đề tài 
NCKH nói chung; 

- Trình bày và phân tích được cấu trúc của bài báo khoa học thuộc khoa học toán học;  

- Nêu và phân tích được cấu trúc của một Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ; 

- Xây dựng được đề cương nghiên cứu cho một ý tưởng khoa học hay một Luận văn thạc sĩ cụ thể;  

- Triển khai được một đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực toán ứng dụng; 
- Chỉ ra được những quy định cơ bản về đạo đức trong NCKH; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Đại số hiện 

đại 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về cấu trúc đại số cơ bản; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về cấu trúc của môđun; 
- Có các kiến thức cơ bản về môđun trên vành giao hoán; 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Đại số phổ dụng; 

-Phát triển khả năng tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số; 

-Vận dụng được kiến thức đã học vào học các môn học khác, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở nơi công tác. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Có các kiến thức cơ bản và sâu về các cấu trúc đại số nhóm, vành, vành giao hoán, địa phương hoá của vành; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về . trường hữu hạn và mở rông trường; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về môđun; 
- Phân biệt được cấu các môđun Noether và Artin, môđun có độ dài hữu hạn; 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về môđun nội xạ và xạ ảnh, địa phương hoá của môđun; 

- Có các kiến thức cơ bản về đại số phổ dụng; 
- Giải thích các cấu trúc đại và mối liên hệ của các cấu trúc đại số theo quan điểm đại số phổ dụng; 

- Có được khả năng tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số; 
- Vận dụng được kiến thức đã học về Đại số hiện đại vào học các môn học khác, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở ở nơi công 

tác. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Giải tích hiện 

đại 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3 và C5 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Kỹ năng sử dụng các kiến thức về không gian Banach, không gian Hilbert, tích phân Lebesgue trong nghiên cứu lý thuyết cũng như 

trong các ứng dụng;  
- Kỹ vận dụng các kiến thức về tích phân Stieljes, các L^p không gian và phép tính vi phân trong không gian Banach; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nêu được các tính chất cơ bản của không gian Banach, các nguyên lý cơ bản của Giải tích hàm và áp dụng trong các ứng dụng cụ thể; 

- Trình bày được một số tính chất cơ bản của Không gian Hilbert và áp dụng trong các ứng dụng cụ thể; 
- Chỉ ra được cách xây dựng tích phân Lebesgue, các tính chất cơ bản, trên cơ sở đó trình bày được vấn đề tìm lại nguyên hàm của hàm đo 

được; khái niệm tích phân Stieljes và các tính chất của chúng;  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được khái niệm và các tính chất giải tích quan trọng của các L^p không gian;  
- Hiểu được các khái niệm ánh xạ khải vi, vận dụng trong nghiên cứu cực trị của phiếm hàm khả vi;  

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà.  

6 Xác suất- 
Thống kê 

nâng cao 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu các kiến thức nâng cao của Lí thuyết Xác suất-Thống kê: cơ sở lí thuyết độ đo của xác suất, các dạng hội tụ của dãy các biến ngẫu 
nhiên, luật số lớn, các định lí giới hạn, ước lượng điểm, ước lượng khoảng, tiêu chuẩn kiểm định; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất-thống kê; 

- Có khả năng lí giải các hiện tượng của đám đông dựa trên Luật số lớn và Định lí giới hạn; 
- Có khả năng phân tích và đưa ra các kết luận thống kê dựa trên dữ liệu quan sát; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các kiến thức nâng cao của Lí thuyết Xác suất-Thống kê: cơ sở lí thuyết độ đo của xác suất, các dạng hội tụ của dãy các 

biến ngẫu nhiên, luật số lớn, các định lí giới hạn, ước lượng điểm, ước lượng khoảng, tiêu chuẩn kiểm định; 
- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất-thống kê; 

- Vận dụng tốt Luật số lớn, Định lí giới hạn giải thích các quy luật của đám đông; 

- Phân tích được và đưa ra các kết luận thống kê có nghĩa dựa trên dữ liệu quan sát; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Tự chọn (Chọn 3 trong số 5 học phần sau)       

7 Giải tích 

không trơn 

1. Mục tiêu học phần: 

Học phần giúp người học: 
- Hiểu biết cơ bản về các đạo hàm suy rộng và dưới vi phân của các lớp hàm không trơn quan trọng như : Hàm lồi, hàm Lipschitz;  

- Sử dụng được các đạo hàm suy rộng và dưới vi phân để nghiên cứu điều kiện cực trị cho các bài toán tối ưu không trơn; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản của Giải tích lồi như: tập lồi, hàm lồi, nón pháp tuyến của tập lồi, dưới vi phân của hàm lồi, hàm 

liên hợp; 
- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân của hàm lồi, nón pháp tuyến của tập lồi để nghiên cứu điều kiện cực trị cho bài toán 

tối ưu lồi 

- Trình bày được một số đặc trưng cơ bản của bài toán đối ngẫu và mối liên hệ của nó với bài toán gốc;  
- Trình bày được các khái niệm cơ bản của Giải tích Lipschitz như: đạo hàm suy rộng theo nghĩa của Clarke, dưới vi phân Clarke, nón 

tiếp tuyến, nón pháp tuyến 

- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân của hàm Lipschitz, nón tiếp tuyến, nón pháp tuyến để nghiên cứu điều kiện cực trị cho 
bài toán tối không lồi 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Phương trình 

ĐHR 

1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4 và C5 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ đạo hàm riêng;  
- Kỹ năng giải và xét tính chất định tính nghiệm yếu của một số lớp PTĐHR; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Nêu được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn thông qua PTĐHR: dao động của màng, của khối chất khí lý tưởng; 

mô hình khuếch tán; …; khái niệm PTĐHR; bài toán điển hình đối với PTĐHR (biên, ban đầu, hỗn hợp), phân loại PTĐHR theo một số 

tiêu chí khác nhau. 
- Trình bày được một số tính chất cơ bản của nghiệm cổ điển và giải được một số bài toán đối với PT Laplace-Poisson, truyền sóng, 

truyền nhiệt 

- Trình bày được khái niệm đạo hàm yếu, không gian Sobolev và một số đặc trưng cơ bản của các không gian Sobolev 
- Sử dụng được các kiến thức về không gian Sobolev nghiên cứu nghiệm yếu của một số bài toán đối với PTĐHR elliptic cấp hai 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Sử dụng được các kiến thức về không gian Sobolev nghiên cứu nghiệm yếu của một số bài toán đối với PTĐHR parabolic cấp hai 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

9 Hệ PTVP và lý 

thuyết ổn định 

1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học bằng hệ PTVP;  

- Kỹ năng giải và xét tính ổn định một số lớp hệ PTVP; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thiết lập được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn: mô hình dao động của con lắc; mô hình thú-mồi; …thông qua hệ 
PTVP 

- Giải và trình bày được các tính chất định tính cơ bản nghiệm của một số lớp hệ PTVP tuyến tính cấp một 

- Trình bày được các khái niệm ổn định nghiệm theo nghĩa Lyapunov của hệ PTVP cấp một (ổn định, ổn định tiệm cận, ổn định mũ, ổn 
định đều) 

- Xét được tính ổn định của một số hệ PTVP tuyến tính cấp một 

- Xét được tính ổn định của một số hệ PTVP cấp một tựa tuyến tính 
- Xét được tính ổn định của một số hệ PTVP cấp một phi tuyến  

- Xét được tính ổn định của nghiệm tuần hoàn bằng cách sử dụng tập giới hạn, tập bất biến, tập hút toàn cục 

- Trình bày được một số vấn đề liên quan tới lý thuyêt rẽ nhánh và xét được tính rẽ nhánh của một số hệ PTVP phi tuyến 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Giải tích phức 

nâng cao 

1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ toán giải tích. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học hình thành 

- Có kiến thức về giải tích phức nâng cao nhằm phụ vụ cho các môn chuyên ngành. 

- Có năng lực giải quyết một số bài toán đơn giản như tính toán với số phức, tính giới hạn, xét tính liên tục, tính khả vi của hàm phức, biết 

tính tích phân Cauchy, thặng dư và ứng dụng của chúng. 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm , giảng dạy và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Hiểu và trình bày được các khái niệm liên quan hàm chỉnh hình, tích phân phức, tích phân Cauchy, thặng dư và các ứng dụng, các 

nguyên lý Hình học, biến đổi Laplace và các ứng dụng của chúng 

- Thực hiện được các bài toán đơn giản liên quan đến hàm chỉnh hình 
- Biết áp dụng công thức tích phân Cauchy để tính tích phân Cauchy 

- Tìm được thặng dự và tính được ứng dụng của chúng 

- Biết vận dụng những nguyên lý cơ bản của Hình học như nguyên lý phản xạ Schawrz, ánh xạ mở Riemann trong những tình huống đơn 
giản. 

- Tìm được biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược và ứng dụng của chúng trong giải phương trình vi phân 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giải tích hàm 

nâng cao 

1. Mục tiêu học phần: 

Học phần Giải tích hàm góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, và C4 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán Giải 

tích. Cụ thể hơn là giúp người học: 
- Trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về không gian Banach, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử và lý thuyết phổ của toán tử 

tuyến tính, đại số Banach. 

- Trang bị những kĩ năng lý thuyết như: tự nghiên cứu lý thuyết, làm bài tập 
- Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, vị trí môn học trong hệ thống chương trình, từ đó có thái độ cầu tiến trong học tập và nghiên 

cứu. Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với chương trình Thạc sĩ Toán Giải tích. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Trình bày được được nội dung các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm và ứng dụng giải bài toán;  

Trình bày được định nghĩa và tính chất cơ bản của Tôpô yếu và Tôpô yếu*, các không gian đặc biệt (phản xạ, khả ly, lồi đều) 

- Trình bày được nội dung các định lý hình chiếu xuống tập lồi đóng, định lý Stampacchia và Lax – Milgram, định lý Riesz – Fredholm 
định lý Hilbert-Schmidt; áp dụng giải các bài toán 

- Trình bày được nội dung Ideal, lý 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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thuyết phổ, Lý thuyết Gelfand 
- Trình bày định nghĩa và ví dụ về toán tử đối xứng; trình bày nội dung lý thuyết phổ của toán tử tuyến tính không bị chặn, biến đổi 

Cayley, mở rộng đối xứng tự liên hợp của một toán tử đối xứng 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

12 Giải tích hàm 

nâng cao 

1. Mục tiêu học phần: 

Học phần Giải tích hàm góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, và C4 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán Giải 

tích. Cụ thể hơn là giúp người học: 
- Trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về không gian Banach, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử và lý thuyết phổ của toán tử 

tuyến tính, đại số Banach. 

- Trang bị những kĩ năng lý thuyết như: tự nghiên cứu lý thuyết, làm bài tập 
- Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, vị trí môn học trong hệ thống chương trình, từ đó có thái độ cầu tiến trong học tập và nghiên 

cứu. Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với chương trình Thạc sĩ Toán Giải tích. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Trình bày được được nội dung các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm và ứng dụng giải bài toán;  

Trình bày được định nghĩa và tính chất cơ bản của Tôpô yếu và Tôpô yếu*, các không gian đặc biệt (phản xạ, khả ly, lồi đều) 

- Trình bày được nội dung các định lý hình chiếu xuống tập lồi đóng, định lý Stampacchia và Lax – Milgram, định lý Riesz – Fredholm 
định lý Hilbert-Schmidt; áp dụng giải các bài toán 

- Trình bày được nội dung Ideal, lý 

thuyết phổ, Lý thuyết Gelfand 
- Trình bày định nghĩa và ví dụ về toán tử đối xứng; trình bày nội dung lý thuyết phổ của toán tử tuyến tính không bị chặn, biến đổi 

Cayley, mở rộng đối xứng tự liên hợp của một toán tử đối xứng 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III Các học phần chuyên ngành 21     

III.1 Các học phần chuyên ngành (bắt buộc) 12     

13 Không gian 

véctơ tôpô 

1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C6 và C7, trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực tư duy trừu tượng, khái quát một số khái niệm liên quan tới giải tích và đại số;  

- Kỹ năng giải các bài toán liên quan tới một số không gian véctơ tôpô, không gian lồi địa phương, không gian đếm được chuẩn; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Nêu được các khái niệm: không gian véctơ tôpô, không gian lồi địa phương, không gian đếm được chuẩn, tôpô yếu và tôpô yếu ⃰, giới 
hạn xạ và giới hạn quy nạp của không gian lồi địa phương. 

- Trình bày được một số tính chất cơ bản của cơ sở lân cận trong không gian lồi địa phương 

- Trình bày được cách xác định tôpô lồi địa phương thông qua họ sơ chuẩn  
- Trình bày được không gian Fréchet và các kết quả liên quan  

- Nêu được một số kết quả cơ bản liên đến: toán tử tuyến tính, phiếm hàm tuyến tính xác định trên không gian véctơ tôpô; tôpô yếu và 

tôpô yếu ⃰ xác định bởi cơ sở lân cận. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Lý thuyết hàm 

suy rộng và 
ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học: 

- Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết hàm suy rộng;  

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về lý thuyết hàm suy rộng trong nghiên cứu một số bài toán đối với lớp phương trình đạo hàm riêng 
cụ thể; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Nêu được khái niệm và các tính chất cơ bản của không gian các hàm thử 

- Trình bày được khái niệm và một số tính chất cơ bản của không gian các hàm suy rộng 

- Trình bày được khái niệm và một số tính chất cơ bản của không gian các hàm suy rộng với giá compact 
- Trình bày được khái niệm và một số tính chất cơ bản của phép biến đổi Fourier trên không gian các hàm suy rộng, vận dụng tìm biến đổi 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Fourier của một số hàm suy rộng cụ thể 
- Vận dụng các kiến thức về hàm suy rộng để định nghĩa các không gian Sobolev với cấp thực bất kỳ và áp dụng trong nghiên cứu phương 

trình đạo hàm riêng 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

15 Bất đẳng thức 

biến phân 

1. Mục tiêu học phần: 

Học phần giúp người học: 

- Hiểu biết cơ bản về các mô hình và điều kiện tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân;  
- Sử dụng được một số thuật toán để tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Trình bày được mô hình của bài toán bất đẳng thức biến phân và một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân  

- Vận dụng được các điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm để kiểm tra sự tồn tại nghiệm cho một số lớp bài toán bất đẳng thức biến phân có 

cấu trúc. 
- Vận dụng được một số phương pháp như: Phương pháp lặp, phương pháp hàm đánh giá để tìm nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến 

phân  

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Giải tích số 1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn giúp 

người học: 
- Sử dụng được phần mềm Maple để tính toán, lập trình và giảng dạy toán ; 

- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp xây dựng đa thức xấp xỉ một hàm liên tục cho trước (đa thức nội suy, đa thức Bernstein);  

- Hiểu và vận dụng được phương pháp sai phân trong giải phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Phương pháp cầu 
phương giải số phương trình tích phân;  

- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán biên đối với phương trình vi phân thường bằng phương pháp Galerkin và phương 

pháp colocation; 

- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán biên bằng phương pháp phần tử hữu hạn; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Giải tích số,có khả năng tự học, làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Ứng dụng được phần mềm Maple trong tính toán: Giải phương trình đại số; hệ phương trình đại số tuyến tính; vẽ đồ thị 2D, 3D, tính đạo 

hàm, tích phân; giải phương trình vi phân thường tuyến tính 
- Trình bày được bài toán xấp xỉ tốt nhất trong không gian Banach; bài toán xấp xỉ hàm số  

- Chứng minh được tính khả ly của một số không gian hàm: C[a,b]. Lp[a,b] 

- Xây dựng được lược đồ sai phân hữu hạn giải phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Trình bày được hội tụ và 
tính ổn định của lược đồ sai phân  

- Giải số phương trình tích phân bằng phương pháp cầu phương  

- Trình bày được nội dung phương pháp chiếu, phương pháp Galerkin; phương pháp colocation  
- Giải được một số bài toán biên tuyến tính cấp hai bằng phương pháp Galerkin và phương pháp colocation  

- Trình bày được nội dung phương pháp phần tử hữu hạn  

- Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán biên đối với phương trình vi phân thường  
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong các nhóm học phần dưới đây) 9     

Nhóm 1 (Phương trình vi – tích phân) 9     

17 Phương trình 
đạo hàm riêng 

phi tuyến 

1. Mục tiêu học phần: 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C4, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ đạo hàm riêng;  
- Kỹ năng giải và xét tính chất nghiệm của một số lớp PTĐHR phi tuyến cấp 1 và cấp 2; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Trình bày được phương pháp hình bao và vận dụng tìm nghiệm của một số PTĐHR phi tuyến cấp 1 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được phương pháp đặc trưng và vận dụng tìm nghiệm của một số PTĐHR phi tuyến cấp 1 
- Nêu được phương pháp biến phân và áp dụng đối với một số PTĐHR phi tuyến cấp 2 

- Nêu được khái niệm, một số tính chất cơ bản của nghiệm nhớt và áp dụng đối với một số PTĐHR phi tuyến cấp 1 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

18 Lý thuyết phổ 1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 
- Năng lực mô hình hóa toán học nhờ lý thuyết phổ;  

- Khả năng nghiên cứu tính chất phổ của một số lớp toán tử tuyến tính và áp dụng đối với một số toán tử tuyến tính cụ thể; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Trình bày được khái niệm, tính chất cơ bản của phổ của toán tử tuyến tính đóng, áp dụng đối với một số toán tử cụ thể; 

- Trình bày được khái niệm, tính chất cơ bản của phổ của toán tử compact, áp dụng đối với một số toán tử cụ thể; 
- Trình bày được khái niệm, tính chất cơ bản của phổ của toán tử tự liên hợp, áp dụng đối với một số toán tử cụ thể; 

- Trình bày được khái niệm, tính chất cơ bản của phổ của toán tử quạt, áp dụng đối với một số toán tử cụ thể; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết giả 

vi phân 

1. Mục tiêu học phần: 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học: 
- Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết giả vi phân;  

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về lý thuyết giả vi phân trong các ứng dụng; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Nêu được khái niệm và các phép toán cơ bản của toán tử giả vi phân 

- Trình bày được khái niệm, xét được tính bị chặn của một số toán tử giả vi phân trong không gian Lp và trong không gian Sobolev 

- Ứng dụng được các kiến thức về toán giả vi phân trong nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng elliptic  

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

Nhóm 2 (Lý thuyết tối ưu) 9     

20 Lý thuyết tối 
ưu 

1. Mục tiêu học phần: 
Học phần Lý thuyết Tối ưu góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2 và C4 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán Giải 

tích. Cụ thể hơn là giúp người học: 

- Có được những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối ưu trơn và 
không trơn. 

- Sử dụng được một số kiến thức của học phần trong việc triển khai một số nghiên cứu liên quan đến Toán Giải tích. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với chương trình Thạc sĩ Toán Giải tích. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Trình bày được các điều kiện tổng quát về sự tồn tại nghiệm bài toán tối ưu. 

- Trình bày được các điều kiện tối ưu Fermat, Fritz John, Krush-Kuhn-Tucker, điều kiện tối ưu cho bài toán lồi, điều kiện tối ưu bậc 2; 

giải được một số bài toán tối ưu lồi. 

- Mô tả được tập điểm dừng Mordukhovich của một số bài toán tối ưu. 

- Mô tả được một số dạng bài toán đối ngẫu và vận dụng được vào việc giải một số bài toán tối ưu. 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Giải tích đa trị 1. Mục tiêu học phần: 

Học phần Giải tích hàm góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, và C4 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán Giải 
tích. Cụ thể hơn là giúp người học: 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ sở ban đầu về giải tích đa trị và ứng dụng. 

- Nắm vững các khái niệm: Ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị; vận dụng được vào thực hành 
trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu 

- Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, vị trí môn học trong hệ thống chương trình, từ đó có thái độ cầu tiến trong học tập và nghiên 

cứu. Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với chương trình Thạc sĩ Toán Giải tích. 
2. Chuẩn đầu ra: 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được định nghĩa và nêu ví dụ ánh xạ đa trị, khái niệm ánh xạ nghiệm của bài toán có tham số; áp dụng giải bài tập 
- Trình bày được định nghĩa và nêu ví dụ khái niệm ánh xạ nửa liên tục trên, nửa liên tục dưới, ánh xạ đa trị có tính Lipschitz; áp dụng 

giải bài tập 

- Trình bày được nguyên lý biến phân Ekeland, các khái niệm nón tiếp tuyến và đạo hàm; áp dụng được các công thức tính toán nón tiếp 
tuyến và đạo hàm để giải bài tập 

- Trình bày khái niệm ánh xạ đa trị đo được, lát cắt của ánh xạ đa trị và tích phân ánh xạ đa trị; áp dụng giải bài tập 

- Trình bày được định nghĩa và nêu ví dụ đối đạo hàm, quy tắc tính đối đạo hàm; ứng dụng vào nghiên cứu dưới vị phân Fréchet, 
Mordukhovich 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

22 Tối ưu đa mục 
tiêu 

1. Mục tiêu học phần: 
Học phần giúp người học: 

- Hiểu biết cơ bản về các mô hình, tính chất của tập nghiệm, điều kiện cực trị của bài toán tối ưu đa mục tiêu;  

- Sử dụng được các thuật toán để giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu có cấu trúc; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Trình bày được các khái niệm nghiệm hữu hiệu, hữu hiệu yếu, hữu hiệu chính thường và mối quan hệ giữa các khái niệm nghiệm này 
- Vận dụng được các tiêu chuẩn compact để kiểm tra sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu đa mục tiêu 

- Trình bày được mối liên hệ giữa các nghiệm của bài toán tối ưu đa mục tiêu lồi và bài toán vô hướng hóa tổng trọng 

- Vận dụng được phương pháp vô hướng hóa tổng trọng để đưa ra các điều kiện cực trị cho bài toán tối ưu đa mục tiêu 
- Vận dụng được các phương pháp vô hướng hóa như: Phương pháp epsilon-ràng buộc, Phương pháp lai ghép,… để nghiên cứu tập 

nghiệm của các bài toán tối ưu đa mục tiêu không lồi  

- Sử dụng được phương pháp đơn hình để giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Nhóm 2 (Giải tích số) 9    

23 Giải xấp xỉ 

Phương trình 
toán tử  

1. Mục tiêu học phần: 

Kết thúc học phần Giải xấp xỉ phương trình toán tử người học có thể: 
-: Hiểu và có kỹ năng đưa một bài toán giải phương trình vi phân, phương trình tích phân, hệ phương trình nhiều biến về dạng phương 

trình toán tử trong những không gian hàm tương ứng; 

-: Hiểu và có kỹ năng áp dụng nguyên lí ánh xạ co vào giải phương trình toán tử; 
-: Hiểu và vận dụng được phương pháp biến phân vào giải phương trình toán tử tuyến tính trong không gian Hilbert. 

-: Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán biên đối với phương trình vi phân thường bằng phương pháp Ritz, phương pháp 

Galerkin; 
-: Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán bằng phương pháp Newton –Kantorovich;  

-: Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần GXXPTTT. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Hiểu và trình bày được nguyên lí ánh xạ co, ứng dụng được nguyên lí ánh xạ co vào giải một số phương trình, hệ phương trình đại số, 

siêu việt.  
- Hiểu và trình bày được nguyên lí ánh xạ co, ứng dụng được nguyên lí ánh xạ co vào giải một số phương trình tích phân Fredholm tuyến 

tính và phi tuyến loại hai.  

- Trình bày được định lí Ritz; và ý nghĩa của nó. Có kỹ năng đưa bài toán giải phương trình toán tử trong không gian Hilbert về bài toán 
biến phân.  

- Vận dụng định lí Ritz vào giải xấp xỉ một số bài toán biên đối với phương trình vi phân thường, phương trình đạo hàm riêng tuyến tính 

cấp hai. 
- Trình bày được nội dung phương pháp Galerkin giải xấp xỉ phương trình toán tử trong không gian Hilbert.  

- Vận dụng được phương pháp Galerkin giải bài toán biên đối với một số phương trình vi phân tuyến tính cấp hai.  

- Trình bày được nội dung phương pháp Newton – Kantorovich.  
- Vận dụng được phương pháp Newton- Kantorovich giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến. 

- Vận dụng phương pháp Newton – Kantorovich giải bài toán ban đầu đối với phương trình vi phân thường cấp một và phương trình tích 

phân phi tuyến Fredholm loại hai. 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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24 Bài toán đặt 

không chỉnh 
1. Mục tiêu học phần: 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ phương trình vi phân, phương trình tích phân;  
- Kỹ năng tìm nghiệm xấp xỉ và khảo sát sai số, tốc độ hội tụ của một số bài toán đặt không chỉnh; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Nêu được một sô ví dụ về bài toán không chỉnh, khái niệm về bài toán chỉnh và không chỉnh  

- Trình bày được một số một số phương pháp tìm nghiệm xấp xỉ: phương pháp chọn, phương pháp tựa nghiệm, Phương pháp dùng 

phương trình xấp xỉ, phương pháp tựa nghịch đảo 
- Trình bày được một số phương pháp hiệu chỉnh hệ phương trình đại số tuyến tính 

- Trình bày phương pháp hiệu chỉnh giải bài 

toán không chỉnh tuyến tính 

- Nêu được xấp xỉ hữu hạn chiều, phương pháp hiệu chỉnh dựa trên toán tử đơn điệu 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 PP sai phân 
giải PTVPT 

1. Mục tiêu học phần: 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

- Biết lập lược đồ sai phân và tính toán trên lược đồ sai phân;  
- Kỹ năng tìm nghiệm xấp xỉ, đánh giá sai số và tìm tốc độ hội tụ của một số phương pháp sai phân khi áp dụng giải một số bài toán: bài 

toán Cauchy, bài toán giá trị biên; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Nêu được một số phương pháp số giải gần đúng bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân, bài toán giá trị biên 

- Trình bày được phương pháp xấp xỉ bài toán giá trị biên bằng lược đồ sai phân và đánh giá được tốc độ hội tụ 

- Trình bày được lược đồ sai phân Runge – Kutta và Adams và nêu được các điều kiện ổn định tương ứng 

- Trình bày được phương pháp bắn giải bài toán biên đối với phương trình vi phân thường 

- Trình bày được phương pháp khử đuổi giải bài toán biên đối với phương trình vi phân thường 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt nghiệp 10 HK4   

  TỔNG CỘNG: 60     

4.5 Thạc sĩ Toán ứng dụng 

A Các học phần 

chung 

  13     

1 Triết học 1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 
- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 
đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc 

nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- công nghệ Việt 
Nam. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

2 Tiếng anh 1. Kiến thức: 

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 
2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên sẽ có 

khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành). 

Cụ thể như sau: 

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể 
theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định 

trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại 
nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt văn 

bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  
- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, 

báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác 

phù hợp.  

3. Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 

thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và ý 
thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: 

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 
ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 
chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 

3 Chương trình, 

phương pháp 
và kỹ năng 

dạy học hiện 

đại  

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 
2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

B Các học phần cơ sở 18     

I Các học phần 

cơ sở bắt buộc 
  

9   
  

4 Đại số  Cung cấp các cấu trúc cơ bản của đại số. Từ đó tổng quát các cấu trúc đó theo quan điểm đại số phổ dụng. 

Rèn luyện phong cách tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số, vận dụng được vào nghiên 
cứu và giải quyết các vấn đề do Học phần đặt ra. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Giải tích  Học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về giải tích thực và giải tích hàm bao gồm: nguyên hàm của hàm của hàm khả 

tích (L), Hàm đơn điệu và hàm có biến phân hữu hạn, Tích phân Stieljes, không gian Banach, không gian Lp, không gian Hilbert, phép 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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tính vi phân trong không gian Banach. 
Sau khi học xong, học viên có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết môn học và vận dụng làm bài tập 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Xác suất 

thống kê 

 Trang bị các công cụ và ứng dụng cơ bản của lí thuyết xác suất và thống kê ứng dụng, cũng như cách tiếp cận thống kê để giải quyết các 

bài toán thực tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Các học phần cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong số 6 học phần sau) 9     

7 Toán rời rạc Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số cấu trúc rời rạc nhưng có nhiều ứng dụng của toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số 
logic (hàm Boole).  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Giải tích 

không trơn 

Cung cấp các kiến thức nền tảng của giải tích không trơn, bao gồm: Giải tích lồi, Giải tích Lipschitz  3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Phương trình 

ĐHR  

Nhắc lại một số vấn đề cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai, bao gồm: khái niệm, phân loại, các bài toán cơ bản.  

Phương pháp tách biến, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace 

Phương pháp biến đổi Fourier, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace  
 Phương pháp hàm Green, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Một số mô 

hình ngẫu 
nhiên 

Trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về xích Markov, quá trình Poisson và ứng dụng. 3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Quy hoạch 
toán học 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của Quy hoạch toán học, bao gồm những nội dung về Quy hoạch lồi và Quy hoạch trơn. Chương 
trình cũng giới thiệu hai lớp bài toán quy hoạch quan trọng: Quy hoạch tuyến tính và Quy hoạch toàn phương. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Lý thuyết 
thuật toán  

Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuật toán, các kỹ thuật phân tích và thiết kế thuật toán. Một số thuật toán cơ bản: thuật toán tham 
lam, thuật toán chia để trị, thuật toán đệ quy, kỹ thuật quay lui, quy hoạch động, thuật toán đồ thị, thuật toán với số nguyên, thuật toán gần 

đúng, thuật toán nén dữ liệu và mã hóa. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

C Các học phần 

chuyên 

ngành 

  21     

III Các học phần 

chuyên ngành 

bắt buộc 

  12     

13 Giải tích ngẫu 
nhiên 

Trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về quá trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Phần mềm 

tính toán 

Nội dung chính của học phần là việc sử dụng các phép tính số cơ bản của toán học vào việc giải số các phương trình tích phân, phương 

trình vi phân, phương trình vi tích phân. Bên cạnh đó, họ phần cũng trang bị những thuật toán cơ bản trong lĩnh vực toán thống kê, toán 

tài chính, toán mô phỏng và toán tối ưu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Lý thuyết tối 

ưu  

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối 

ưu trơn và không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện 

trong tính toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật. 
Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Các học phần 

chuyên ngành 

tự chọn 

(Chọn 1 trong 

các nhóm HP 

dưới đây) 

  9     

  Nhóm 1 (Đảm 

bảo toán học 

cho máy tính) 

  9     

17 Ngôn ngữ 

hình thức và 
ƯD 

Những kiến thức cơ bản và hiện đại về ngôn ngữ hình thức liên quan tới các lĩnh vực như: đại số, phân bậc ngôn ngữ, các bài toán quyết 

định, tính chất đóng trên các lớp ngôn ngữ qua các phép toán, các tính chất không tránh được, các hình thức otomat đoán nhận ngôn ngữ. 
Một số kết quả và hướng nghiên cứu phát triển gần đây về mã hóa, bảo mật thông tin, các hình thức otomat, cả về lý thuyết lẫn ứng dụng, 

như otomat có trọng số, otomat mờ, … 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Tối ưu tổ hợp Môn học đề cập tới một số bài toán điển hình của tối ưu tổ hợp, tối ưu trên đồ thị và cấu trúc matroid, một cấu trúc có nhiều ý nghĩa mang 
tính ứng dụng của toán học hiện đại. Những bài toán này có thể đã được gặp ở đâu đó, nhưng đây là lần đầu tiên học viên được giới thiệu 

một cách trọn vẹn.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết đồ 

thị 

Giới thiệu cho học viên một số vấn đề mới, chuyên sâu hơn của lý thuyết đồ thị và vẫn được quan tâm nhiều như các vấn đề về tô màu đồ 

thị, ghép cặp và đồ thị phẳng. Trong mỗi nội dung đó, người học sẽ được tiếp cận những bài toán thực tế là sự ứng dụng trực tiếp của các 

mô hình đồ thị. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Nhóm 2 (Xác 

suất thống kê 

ứng dụng) 

        

20 Phương trình 

vi phân ngẫu 

nhiên 

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng. 3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Phân tích 

thống kê nhiều 

chiều 

Phân phối xác suất và quá trình ngẫu nhiên nhiều chiều. Ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết về véc tơ trung bình. Mô hình hồi quy 

nhiều chiều. Phân tích thành phần chính và phân tích nhân tố. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Mô hình toán 

tài chính 

Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về mô hình toán tài chính đương đại: Phương trình vi phân ngẫu nhiên; Quyền chọn; Trái phiếu, 

cổ phiếu; Quản lý danh mục đầu tư; Công thức Black−Scholes. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 3 (Tối 

ưu hóa) 

        

23 Điều khiển tối 

ưu 

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu của lý thuyết điều khiển các hệ vi phân: tính điều khiển 

được, tính ổn định và ổn định hóa, vấn đề biểu diễn và lý thuyết điều khiển tối ưu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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24 Bất đẳng thức 

biến phân 
Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật 
toán tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối 

đạo hàm của ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

D Luận văn   10 HK4   

  Thạc sĩ Toán ứng dụng (Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

  

      

I Các học phần chung 8     

1 Triết học 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C1 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp phần giúp 

người học hình thành: 
- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ;  

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- công nghệ Việt 
Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các 

đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành; 

- Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- Chủ động, tích cực 
bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học, 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh B1 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C8 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1;  

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1. 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1; 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1;  

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1; 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1; 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1; 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1;  
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao. 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Các học phần cơ sở 21     

II.1 Các học phần cơ sở (bắt buộc) 12     
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3 Phương pháp 

NCKH toán 

học 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C1, C2, C4, C7 và C10 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 

- Có kiến thức cập nhật về lý thuyết NCKH nói chung, NCKH toán học nói riêng; 
- Có khả năng NCKH thể hiện qua việc thực hiện được một đề cương NCKH hay đề cương Luận văn thạc sĩ với đề tài thuộc lĩnh vực toán 

ứng dụng và triển khai thực hiện được đề tài đó.  

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản của lý thuyết NCKH: khoa học, NCKH, phân loại khoa học, trình tự logic thực hiện một đề tài 
NCKH nói chung; 

- Trình bày và phân tích được cấu trúc của bài báo khoa học thuộc khoa học toán học;  

- Nêu và phân tích được cấu trúc của một Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ; 

- Xây dựng được đề cương nghiên cứu cho một ý tưởng khoa học hay một Luận văn thạc sĩ cụ thể;  

- Triển khai được một đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực toán ứng dụng; 
- Chỉ ra được những quy định cơ bản về đạo đức trong NCKH; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Đại số hiện 

đại 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp phần giúp 
người học hình thành: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về cấu trúc đại số cơ bản; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về cấu trúc của môđun; 
- Có các kiến thức cơ bản về môđun trên vành giao hoán; 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Đại số phổ dụng; 

- Phát triển khả năng tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số; 

-Vận dụng được kiến thức đã học vào học các môn học khác, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở nơi công tác. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Có các kiến thức cơ bản và sâu về các cấu trúc đại số nhóm, vành, vành giao hoán, địa phương hoá của vành; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về . trường hữu hạn và mở rông trường; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về môđun; 
- Phân biệt được cấu các môđun Noether và Artin, môđun có độ dài hữu hạn; 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về môđun nội xạ và xạ ảnh, địa phương hoá của môđun; 

- Có các kiến thức cơ bản về đại số phổ dụng; 
- Giải thích các cấu trúc đại và mối liên hệ của các cấu trúc đại số theo quan điểm đại số phổ dụng; 

- Có được khả năng tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số; 
- Vận dụng được kiến thức đã học về Đại số hiện đại vào học các môn học khác, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở ở nơi công 

tác. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Giải tích hiện 

đại 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3 và C5 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Kỹ năng sử dụng các kiến thức về không gian Banach, không gian Hilbert, tích phân Lebesgue trong nghiên cứu lý thuyết cũng như 

trong các ứng dụng;  
- Kỹ vận dụng các kiến thức về tích phân Stieljes, các L^p không gian và phép tính vi phân trong không gian Banach; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Nêu được các tính chất cơ bản của không gian Banach, các nguyên lý cơ bản của Giải tích hàm và áp dụng trong các ứng dụng cụ thể; 

- Trình bày được một số tính chất cơ bản của Không gian Hilbert và áp dụng trong các ứng dụng cụ thể; 
- Chỉ ra được cách xây dựng tích phân Lebesgue, các tính chất cơ bản, trên cơ sở đó trình bày được vấn đề tìm lại nguyên hàm của hàm đo 

được; khái niệm tích phân Stieljes và các tính chất của chúng;  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được khái niệm và các tính chất giải tích quan trọng của các L^p không gian;  
- Hiểu được các khái niệm ánh xạ khải vi, vận dụng trong nghiên cứu cực trị của phiếm hàm khả vi;  

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà.  

6 Xác suất- 
Thống kê 

nâng cao 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

-Hiểu các kiến thức nâng cao của Lí thuyết Xác suất-Thống kê: cơ sở lí thuyết độ đo của xác suất, các dạng hội tụ của dãy các biến ngẫu 
nhiên, luật số lớn, các định lí giới hạn, ước lượng điểm, ước lượng khoảng, tiêu chuẩn kiểm định; 

-Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất-thống kê; 

-Có khả năng lí giải các hiện tượng của đám đông dựa trên Luật số lớn và Định lí giới hạn; 
-Có khả năng phân tích và đưa ra các kết luận thống kê dựa trên dữ liệu quan sát; 

-Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các kiến thức nâng cao của Lí thuyết Xác suất-Thống kê: cơ sở lí thuyết độ đo của xác suất, các dạng hội tụ của dãy các 

biến ngẫu nhiên, luật số lớn, các định lí giới hạn, ước lượng điểm, ước lượng khoảng, tiêu chuẩn kiểm định; 
- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất-thống kê; 

- Vận dụng tốt Luật số lớn, Định lí giới hạn giải thích các quy luật của đám đông; 

- Phân tích được và đưa ra các kết luận thống kê có nghĩa dựa trên dữ liệu quan sát; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Các học phần cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong số 6 các học phần sau) 9     

7 Toán rời rạc 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C5, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu về một số cấu trúc rời rạc trong toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số logic (hàm Boole); 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức để tiếp cận được với những vấn đề của Toán học hiện đại và những ứng dụng của nó; 
- Có khả năng vận dụng kiến thức về các cấu trúc rời rạc để mô hình hóa các bài toán thực tế và giải quyết chúng; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Toán rời rạc. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các cấu trúc rời rạc của toán học: Tổ hợp, đồ thị, hàm đại số Boole; 

- Giải được các bài toán liên quan tới các cấu trúc rời rạc như đồ thị, tổ hợp, hàm đại số Boole; 
- Mô hình hóa được các bài toán trong thực tiễn về các bài toán liên quan tới các cấu trúc rời rạc và giải quyết chúng; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Giải tích 
không trơn 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3 và C5 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu biết cơ bản về các đạo hàm suy rộng và dưới vi phân của các lớp hàm không trơn quan trọng như : Hàm lồi, hàm Lipschitz;  

- Sử dụng được các đạo hàm suy rộng và dưới vi phân để nghiên cứu điều kiện cực trị cho các bài toán tối ưu không trơn; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản của Giải tích lồi như: tập lồi, hàm lồi, nón pháp tuyến của tập lồi, dưới vi phân của hàm lồi, hàm 

liên hợp; 
- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân của hàm lồi, nón pháp tuyến của tập lồi để nghiên cứu điều kiện cực trị cho bài toán 

tối ưu lồi; 

- Trình bày được một số đặc trưng cơ bản của bài toán đối ngẫu và mối liên hệ của nó với bài toán gốc;  
- Trình bày được các khái niệm cơ bản của Giải tích Lipschitz như: đạo hàm suy rộng theo nghĩa của Clarke, dưới vi phân Clarke, nón 

tiếp tuyến, nón pháp tuyến; 

- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân của hàm Lipschitz, nón tiếp tuyến, nón pháp tuyến để nghiên cứu điều kiện cực trị cho 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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bài toán tối không lồi; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà.  

9 Phương trình 

đạo hàm riêng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3 và C5 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ đạo hàm riêng;  

- Kỹ năng giải và xét tính chất định tính nghiệm yếu của một số lớp PTĐHR; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Nêu được mô hình toán học của một số hiện tượng trong thực tiễn thông qua PTĐHR: dao động của màng, của khối chất khí lý tưởng; 

mô hình khuếch tán; …; khái niệm PTĐHR; bài toán điển hình đối với PTĐHR (biên, ban đầu, hỗn hợp), phân loại PTĐHR theo một số 

tiêu chí khác nhau. 
- Trình bày được một số tính chất cơ bản của nghiệm cổ điển và giải được một số bài toán đối với PT Laplace-Poisson, truyền sóng, 

truyền nhiệt 

- Trình bày được khái niệm đạo hàm yếu, không gian Sobolev và một số đặc trưng cơ bản của các không gian Sobolev 
- Sử dụng được các kiến thức về không gian Sobolev nghiên cứu nghiệm yếu của một số bài toán đối với PTĐHR elliptic cấp hai; 

- Sử dụng được các kiến thức về không gian Sobolev nghiên cứu nghiệm yếu của một số bài toán đối với PTĐHR parabolic cấp hai; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Lí thuyết quá 

ngẫu nhiên 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 
-Hiểu được các khái niệm và các kết quả cơ bản về lí thuyết quá trình ngẫu nhiên như: quá trình Markov, quá trình Poisson, quá trình 

Wiener;  

-Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về quá trình ngẫu nhiên; 

-Có khả năng giải các bài tập và thảo luận các vấn đề khoa học có liên quan đến nội dung trình bày trong học phần; 

-Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các khái niệm: xích Markov, quá trình Poisson, quá trình Wiener; Chứng minh được một số tính chất cơ bản của xích 

Markov, quá trình Poisson, quá trình Wiener; 
- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất; 

- Giải được các bài tập liên quan lí thuyết trình bày trong học phần; 

- Phân tích và đánh giá được các kiến thức trình bày trong học phần; Hiểu các ứng dụng của kiến thức này trong các bài toán thực tế; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Qui hoạch phi 

tuyến 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C4 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu biết cơ bản về các mô hình và điều kiện cực trị của bài toán qui hoạch phi tuyến;  

- Sử dụng được một số thuật toán để tìm nghiệm của các bài toán qui hoạch phi tuyến trơn; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được mô hình và phân loại được các lớp bài toán qui hoạch phi tuyến: 

- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân, nón pháp tuyến, nón tiếp tuyến để khảo sát cực trị cho các lớp bài toán qui hoạch phi 

tuyến; 
- Vận dụng được một số phương pháp số cơ bản để tìm nghiệm của bài toán qui hoạch phi tuyến trơn; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Lý thuyết 

thuật toán 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học hình thành: 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Hiểu được các kiến thức cơ bản của thuật toán. 
- Có khả năng phân tích và thiết kế một số thuật toán cơ bản; 

- Có khả năng vận dụng các thuật toán cơ bản để giải quyết được những vấn đề trong thực tế; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản của thuật toán: khái niệm thuật toán, phương pháp biểu diễn thuật toán, lớp các thuật toán, quan hệ 
giữa cấu truc và giải thuật; Trình bày được một số thuật toán: thuật toán tham lam, thuật toán trên đồ thị. 

- Phân tích và thiết kế được một số thuật toán cơ bản. 

- Vận dụng được các thuật toán cơ bản để giải quyết được những vấn đề trong thực tế. 
- Tham gia các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III Các học phần chuyên ngành 21     

III.1 Các học phần chuyên ngành (bắt buộc) 12     

13 Giải tích ngẫu 
nhiên 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu được các khái niệm: quá trình ngẫu nhiên, quá trình đo được, tính liên tục ngẫu nhiên, tính bị chặn ngẫu nhiên, liên tục theo trung 
bình, tương thích và dự báo, quá trình martingale, thời điểm dừng, tích phân ngẫu nhiên Ito, vi phân ngẫu nhiên Ito; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về bài toán xác suất; 

- Có khả năng giải các bài tập và thảo luận các vấn đề khoa học có liên quan đến nội dung trình bày trong học phần; 
- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày và giải thích được các khái niệm: quá trình ngẫu nhiên, quá trình đo được, tính liên tục ngẫu nhiên, tính bị chặn ngẫu nhiên, 

liên tục theo trung bình, tương thích và dự báo, quá trình martingale, thời điểm dừng, tích phân ngẫu nhiên Ito, vi phân ngẫu nhiên Ito; 

- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán xác suất; 
- Giải được các bài tập liên quan; 

- Phân tích và đánh giá được các kiến thức trình bày trong học phần; Hiểu các ứng dụng của kiến thức này trong các bài toán thực tế; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Phần mềm 

tính toán 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C4, và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 
- Hiểu một số thuật toán cơ bản và phổ biến trong lĩnh vực toán ứng dụng: giải số các phương trình tích phân, phương trình vi phân, 

phương trình vi tích phân, thuật toán cơ bản trong lĩnh vực toán thống kê, toán tài chính, toán mô phỏng và toán tối ưu; 

- Có khả năng giải số các phương trình tích phân, phương trình vi phân thường gặp trong một số lĩnh vực như vật lý, toán kinh tế, toán tài 
chính, sinh học,…; 

- Có khả năng mô phỏng cơ sở dữ liệu, quá trình diễn tiến theo thời gian, dữ liệu tài chính, hình học phẳng và hình học không gian; 

- Có khả năng sử dụng một số gói lệnh có sẵn trong một số phần mềm máy tính như Mathematica, Maple, MatLab, MathCad; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày và giải thích được một số thuật toán cơ bản và phổ biến trong lĩnh vực toán ứng dụng: giải số các phương trình tích phân, 

phương trình vi phân, phương trình vi tích phân, thuật toán cơ bản trong lĩnh vực toán thống kê, toán tài chính, toán mô phỏng và toán tối 

ưu; 
- Giải số được các phương trình tích phân, phương trình vi phân thường gặp trong một số lĩnh vực như vật lý, toán kinh tế, toán tài chính, 

sinh học,…; 

- Mô phỏng được cơ sở dữ liệu, quá trình diễn tiến theo thời gian, dữ liệu tài chính, hình học phẳng và hình học không gian; 
- Sử dụng được một số gói lệnh có sẵn trong một số phần mềm máy tính như Mathematica, Maple, MathLab, MathCad; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Lý thuyết tối 
ưu 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2 và C4 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp phần 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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giúp người học hình thành: 
- Có được những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối ưu trơn và 

không trơn. 

- Sử dụng được một số kiến thức của học phần trong việc triển khai một số nghiên cứu liên quan đến Toán ứng dụng. 
- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Trình bày được các điều kiện tổng quát về sự tồn tại nghiệm bài toán tối ưu. 

- Trình bày được các điều kiện tối ưu Fermat, Fritz John, Krush-Kuhn-Tucker, điều kiện tối ưu cho bài toán lồi, điều kiện tối ưu bậc 2; 

giải được một số bài toán tối ưu lồi. 
- Mô tả được tập điểm dừng Mordukhovich của một số bài toán tối ưu. 

- Mô tả được một số dạng bài toán đối ngẫu và vận dụng được vào việc giải một số bài toán tối ưu. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Giải tích số 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 
- Sử dụng được phần mềm Maple để tính toán, lập trình và giảng dạy toán ; 

- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp xây dựng đa thức xấp xỉ một hàm liên tục cho trước (đa thức nội suy, đa thức Bernstein);  

- Hiểu và vận dụng được phương pháp sai phân trong giải phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Phương pháp cầu 
phương giải số phương trình tích phân;  

- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán biên đối với phương trình vi phân thường bằng phương pháp Galerkin và phương 

pháp colocation; 
- Hiểu và có kỹ năng, phương pháp giải một số bài toán biên bằng phương pháp phần tử hữu hạn; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Giải tích số,có khả năng tự học, làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Ứng dụng được phần mềm Maple trong tính toán: Giải phương trình đại số; hệ phương trình đại số tuyến tính; vẽ đồ thị 2D, 3D, tính đạo 
hàm, tích phân; giải phương trình vi phân thường tuyến tính; 

- Trình bày được bài toán xấp xỉ tốt nhất trong không gian Banach; bài toán xấp xỉ hàm số ; 

- Chứng minh được tính khả ly của một số không gian hàm: C[a,b]. Lp[a,b]; 
- Xây dựng được lược đồ sai phân hữu hạn giải phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Trình bày được hội tụ và 

tính ổn định của lược đồ sai phân ; 

- Giải số phương trình tích phân bằng phương pháp cầu phương ; 
- Trình bày được nội dung phương pháp chiếu, phương pháp Galerkin; phương pháp colocation ; 

- Giải được một số bài toán biên tuyến tính cấp hai bằng phương pháp Galerkin và phương pháp colocation ; 
- Trình bày được nội dung phương pháp phần tử hữu hạn ; 

- Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán biên đối với phương trình vi phân thường ; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong các nhóm học phần dưới đây) 9     

Nhóm 1 (Đảm bảo toán học cho máy tính) 9     

17 Ngôn ngữ 

hình thức và 

ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C4, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản và hiện đại về ngôn ngữ hình thức liên quan tới các lĩnh vực như: đại số, phân bậc ngôn ngữ, các bài 

toán quyết định, tính chất đóng trên các lớp ngôn ngữ qua các phép toán, các tính chất không tránh được, các hình thức otomat đoán nhận 

ngôn ngữ. 
- Có khả năng vận dụng kiến thức của ngôn ngữ hình thức giải quyết các bài toán thực tế. 

- Có khả năng giải được một số bài toán liên quan đến các otomat hữu hạn và mạng Petri. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- :Trình bày được những kiến thức cơ bản và hiện đại về ngôn ngữ hình thức liên quan tới các lĩnh vực như: đại số, phân bậc ngôn ngữ, 

các bài toán quyết định, tính chất đóng trên các lớp ngôn ngữ qua các phép toán, các tính chất không tránh được, các hình thức otomat 

đoán nhận ngôn ngữ. 
- Trình bày được các tính chất đóng của ngôn ngữ hình thức và otomat. 

- Vận dụng được kiến thức của ngôn ngữ hình thức giải quyết các bài toán thực tế. 

- Giải được một số bài toán liên quan đến các otomat hữu hạn và mạng Petri. 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

18 Tối ưu tổ hợp 1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu được một số bài toán điển hình của tối ưu tổ hợp, tối ưu trên đồ thị và cấu trúc matroid. 

- Biết được ứng dụng của các bài toán tối ưu tổ hợp, tối ưu đồ thị và cấu trúc matroid trong thực tế. 
- Có khả năng vận dụng các kiến thức của các bài toán tối ưu tổ hợp để giải quyết được những vấn đề trong thực tế. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Tối ưu tổ hợp. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các bài toán điển hình của tối ưu tổ hợp, tối ưu trên đồ thị và cấu trúc matroid. 

- Giải được một số bài toán tối ưu tổ hợp, tối ưu trên đồ thị và cấu trúc matroid. 
- Mô hình hóa được các bài toán trong thực tiễn về các bài toán liên quan tới tối ưu tổ hợp và giải quyết chúng; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết đồ 
thị 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C5, C6 và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

- Biết được một số bài toán khác trên đồ thị như tô màu đồ thị, ghép cặp đồ thị và một số bài toán trên đồ thị phẳng. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức của lý thuyết đồ thị để mô hình hóa các bài toán thực tế. 

- Có khả năng giải được một số bài toán trong thực tế thông qua các kiến thức về đồ thị 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần Lý thuyết đồ thị. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được bài toán Tô màu đồ thị và ứng dụng của bài toán để giải một số bài toán khác cũng như một số bài toán trong thực tế. 
- Trình bày được bài toán ghép cặp trên đồ thị và ứng dụng của bài toán. 

- Trình bày được một số khái niệm và giải được một số bài toán liên quan tới đồ thị phẳng và một số ứng dụng của đồ thị phẳng. 

- Mô hình hóa được một số bài toán trong thực tế và giải quyết chúng qua một số bài toán trên đồ thị. 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Nhóm 2 (Xác suất thống kê ứng dụng) 9     

20 Phương trình 

vi ngẫu nhiên 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C4, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu được các khái niệm tích phân ngẫu nhiên Ito, công thức Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, sự tồn tại duy nhất nghiệm, tính chất 

nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên; 
- Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về phương trình vi phân ngẫu nhiên; 

- Có khả năng giải các bài tập và thảo luận các vấn đề khoa học có liên quan đến nội dung trình bày trong học phần; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày và giải thích được các khái niệm: tích phân ngẫu nhiên Ito, công thức Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, sự tồn tại duy nhất 
nghiệm, tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên; 

- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về phương trình vi phân ngẫu nhiên; 

- Giải các bài tập và thảo luận các vấn đề khoa học có liên quan đến nội dung trình bày trong học phần; 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phân tích và đánh giá được các kiến thức trình bày trong học phần; Hiểu các ứng dụng của kiến thức này trong các bài toán thực tế; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

21 Phân tích 

thống kê nhiều 
chiều 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C4, C5 và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu được các khái niệm: Phân phối chuẩn nhiều chiều; ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết về véctơ trung bình; mô hình hồi 

quy nhiều chiều; phân tích thành phần chính và phân tích nhân tố; 
- Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán thống kê; 

- Có khả năng giải các bài tập và thảo luận các vấn đề khoa học có liên quan đến nội dung trình bày trong học phần; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Quy chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày và giải thích được các khái niệm: Phân phối chuẩn nhiều chiều; ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết về véctơ trung 
bình; mô hình hồi quy nhiều chiều; phân tích thành phần chính và phân tích nhân tố; 

- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán thống kê; 

- Giải được các bài tập liên quan và thảo luận được các nội dụng trình bài trong học phần; 
- Phân tích và đánh giá được các kiến thức trình bày trong học phần; Hiểu các ứng dụng của kiến thức này trong các bài toán thực tế; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Mô hình toán 
tài chính 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C4, và C6 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Hiểu các kiến thức chuyên ngành về mô hình toán tài chính như: Phương trình vi phân ngẫu nhiên; Quyền chọn; Trái phiếu, cổ phiếu; 
Quản lý danh mục đầu tư; Công thức Black−Scholes; 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức để nhận biết và mô hình hóa các bài toán thực tiễn về các bài toán trong tài chính; 

- Có khả năng lựa chọn công cụ phù hợp để giải quyết một số bài toán trong tài chính; 

- Có khả năng phân tích và đưa ra các kết luận thống kê dựa trên dữ liệu quan sát; 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được các kiến thức chuyên ngành về mô hình toán tài chính như: Phương trình vi phân ngẫu nhiên; Quyền chọn; Trái phiếu, 

cổ phiếu; Quản lý danh mục đầu tư; Công thức Black−Scholes; 
- Mô hình hóa được các bài toán thực tiễn về các bài toán trong tài chính; 

- Lựa chọn công cụ phù hợp để giải quyết một số bài toán trong tài chính; 

- Phân tích được và đưa ra các kết luận thống kê dựa trên dữ liệu quan sát; 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Nhóm 3 (Tối ưu và điều khiển) 9     

23 Điều khiển tối 

ưu 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, và C5 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

- Năng lực mô hình hóa toán học thông qua các hệ phương trình vi phân;  

- Kỹ năng xét tính điều khiển được, tính ổn định, ổn định hóa và điều khiển tối ưu hệ phương trình vi phân; 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 
- Xét được tính điều khiển được, ổn định, ổn định hóa của một số hệ vi phân tuyến tính; 

- Xét được tính điều khiển được, ổn định, ổn định hóa của một số hệ vi phân phi tuyến; 

- Vận dụng nguyên lý quy hoạch động, nguyên lý cực trị Pontriagin nghiên cứu tính điều khiển tối ưu một số hệ vi phân và các vấn đề liên 
quan; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà . 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Bất đẳng thức 
biến phân 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2, C3, và C7 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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phần giúp người học hình thành: 
- Hiểu biết cơ bản về các mô hình và điều kiện tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân;  

- Sử dụng được một số thuật toán để tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân; 

- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu toán học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được mô hình của bài toán bất đẳng thức biến phân và một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân ; 
- Vận dụng được các điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm để kiểm tra sự tồn tại nghiệm cho một số lớp bài toán bất đẳng thức biến phân có 

cấu trúc; 

- Vận dụng được một số phương pháp như: Phương pháp lặp, phương pháp hàm đánh giá để tìm nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến 
phân ; 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Giải tích đa trị 1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2 và C4 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng. Cụ thể hơn là góp phần 

giúp người học hình thành: 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về Giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân của ánh xạ đa 
trị, dưới vi phân của hàm số và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị. 

- Vận dụng được các kiến thức của học phần vào việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện qui chế đào tạo của nhà trường đối với học phần Giải tích đa trị. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

- Trình bày được khái niệm ánh xạ đa trị nửa liên tục trên, nửa liên tục dưới, liên tục, liên tục Lipschitz và lấy được ví dụ minh họa. 
- Phát biểu được Nguyên lý biến phân Ekeland; phát biểu được định nghĩa đạo hàm của một ánh xạ đa trị và lấy được ví dụ minh họa. 

- Trình bày được khái niệm ánh xạ đa trị đo được và lấy được ví dụ minh họa. 

- Trình bày được khái niệm dưới vi phân Fréchet, dưới vi phân Mordukhovich, đối đạo hàm Fréchet, đối đạo hàm Mordukhovich; trình 

bày được công thức mô tả dvp hàm giá trị tối ưu; làm được một số bài tập. 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt nghiệp 10 HK4   

  TỔNG CỘNG: 60     

4.6 Tiến sĩ Toán giải tích 

Phần 1: Học phần bổ sung       

1.1.  Có bằng đại học ngành phù hợp: Căn cứ vào chương trình tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải học bổ sung 30TC để cập nhật kiến thức, được lựa chọn từ 

các học phần dưới đây:  

      

  Phần kiến thức chung       

1 Triết học 1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 
nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc 
nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học- công nghệ Việt 

Nam. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 
- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

2 CT, 

PP&KNDH 
HĐ 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 
2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phần kiến 

thức cơ sở 12 

TC (Bắt buộc 

6 TC; Tự 

chọn: 6 TC) 

        

3 Đại số Cung cấp các cấu trúc cơ bản của đại số. Từ đó tổng quát các cấu trúc đó theo quan điểm đại số phổ dụng. 

Rèn luyện phong cách tư duy trừu tượng hoá, khái quát hoá và cụ thể hoá, lập luận theo phương pháp đại số, vận dụng được vào nghiên 

cứu và giải quyết các vấn đề do Học phần đặt ra. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Giải tích Học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về giải tích thực và giải tích hàm bao gồm: nguyên hàm của hàm của hàm khả 

tích (L), Hàm đơn điệu và hàm có biến phân hữu hạn, Tích phân Stieljes, không gian Banach, không gian Lp, không gian Hilbert, phép 
tính vi phân trong không gian Banach. 

Sau khi học xong, học viên có khả năng tự nghiên cứu lý thuyết môn học và vận dụng làm bài tập 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Xác suất 

thống kê 

 Trang bị các công cụ và ứng dụng cơ bản của lí thuyết xác suất và thống kê ứng dụng, cũng như cách tiếp cận thống kê để giải quyết các 

bài toán thực tế. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Toán rời rạc Cung cấp cho học viên những kiến thức về một số cấu trúc rời rạc nhưng có nhiều ứng dụng của toán học như tổ hợp, đồ thị, hàm đại số 
logic (hàm Boole).  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Giải tích 

không trơn 

Cung cấp các kiến thức nền tảng của giải tích không trơn, bao gồm: Giải tích lồi, Giải tích Lipschitz  3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Phương trình 

ĐHR 

Nhắc lại một số vấn đề cơ bản về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai, bao gồm: khái niệm, phân loại, các bài toán cơ bản.  

Phương pháp tách biến, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace 

Phương pháp biến đổi Fourier, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace  
 Phương pháp hàm Green, áp dụng đối với phương trình truyền nhiệt, truyền sóng và phương trình Laplace.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Hệ PTVP và 

lý thuyết ổn 
định 

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ phương trình vi phân trong không gian hữu hạn chiều, lý thuyết về ổn định nghiệm 

của hệ phương trình vi phân.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Giải tích phức 

nâng cao 

Trang bị một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giải tích phức một biến như: Hàm chỉnh hình, Tích phân hàm biến phức; các nguyên lý 

cơ bản của giải tích phức; Lý thuyết thặng dư và áp dụng; Lý thuyết cơ bản về biến đổi Laplace và một số ứng dụng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giải tích hàm  Trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về không gian Banach, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử compact, lý thuyết phổ và lý 
thuyết Fredholm, Đại số Banach. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phần kiến 

thức chuyên 

ngành 12 TC 

(Bắt buộc 6 

TC; Tự chọn: 

6 TC) 

      

  

12 Không gian 
véctơ tôpô 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về không gian véctơ, không gian véctơ Tôpô, không gian lồi địa phương, Tôpô trên 
không gian đối ngẫu, các phiếm hàm tác dụng trên không gian đó, định lí Hahn – Banach trên không gian véctơ, định lí Hahn – Banach trên 

không gian định chuẩn, phiếm hàm tuyến tính trên không gian đếm được chuẩn và một vài kết quả liên quan. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Lý thuyết hàm 

suy rộng và 

ứng dụng 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết hàm suy rộng như: không gian các hàm thử, 

không gian các hàm suy rộng, không gian hàm suy rộng có giá compact, phép biến đổi Fourier trên các hàm suy rộng, không gian 

Sobolev... và một số ứng dụng ban đầu của lý thuyết này trong phương trình đạo hàm riêng. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Bất đẳng thức 

biến phân 

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật 

toán tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện 
trong tính toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật. 

Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Phương trình 
đạo hàm riêng 

phi tuyến 

Môn học này nghiên cứu về  
- Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1: nghiệm cổ điển và nghiệm yếu.  

- Phương pháp biến phân và một số phương pháp phi biến phân. 

- Nghiệm nhớt 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Lý thuyết phổ Giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất trong lý thuyết phổ: Spectral Theory and Banach Algeba, Operators on Hilbert Space, 

Asymptotics: Compact Perturbations and Fredholm Theory và Methods and Applications để giúp người học có thể có đủ kiến thức nền 

tảng cho việc nghiên cứu các bài toán trong Lý Thuyết phổ, Lý thuyết Toán tử. Bước đầu xem xét vấn đề phổ của một số lớp toán tử 
Schrodinger cụ thể.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Lý thuyết giả 

vi phân 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết giả vi phân như: biểu trưng, toán tử giả vi phân, 

khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không gian 

Sobolev và biểu trưng, toán tử giả vi phân, khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi 
phận trong không gian Lp và không gian Sobolev. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết tối 

ưu 

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối 

ưu trơn và không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối 
đạo hàm của ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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21 Tối ưu đa mục 

tiêu 
Học phần đề cập đến các khái niệm, kết quả cơ bản của qui hoạch đa mục tiêu: quan hệ hai ngôi, thứ tự từng phần, điểm hữu hiệu, mô 
hình toán học, nghiệm hữu hiệu, phép vô hướng hóa, điều kiện hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm hữu hiệu, ... Các thuật toán giải bài toán qui 

hoạch đa mục tiêu tuyến tính được giới thiệu theo hai tiếp cận chính: tiếp cận trên không gian giá trị và tiếp cận trên không gian ảnh. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Giải xấp xỉ 

Phương trình 

toán tử  

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về giải xấp xỉ phương trình toán tử. Cụ thể là một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán tử như 

: Phương pháp lặp đơn, Phương pháp biến phân, Phương pháp Newton – Kantorovich, Phương pháp thác triển theo tham số giải phương 

trình toán tử,. Phương pháp tham biến bé. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Bài toán đặt 

không chỉnh 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán đặt không chỉnh, một số phương pháp giải các bài toán đó và ứng dụng phương pháp sai 

phân giải hệ phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân thường, phương trình tích phân.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 PP sai phân 

giải PTVPT 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về lược đồ sai phân và ứng dụng phương pháp sai phân giải phương trình vi phân thường.  3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

1.2 Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp, ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm (7 năm) hoặc tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần: Căn cứ vào chương trình 

tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải học bổ sung một số môn học để cập nhật kiến thức, được lựa chọn từ các học phần dưới đây (Tổng không quá 15TC, 

Bắt buộc không quá 9TC, Tự chọn không quá 6 TC) 

      

25 Không gian 

véctơ tôpô 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về không gian véctơ, không gian véctơ Tôpô, không gian lồi địa phương, Tôpô trên 

không gian đối ngẫu, các phiếm hàm tác dụng trên không gian đó, định lí Hahn – Banach trên không gian véctơ, định lí Hahn – Banach trên 
không gian định chuẩn, phiếm hàm tuyến tính trên không gian đếm được chuẩn và một vài kết quả liên quan. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Lý thuyết hàm 
suy rộng và 

ứng dụng 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết hàm suy rộng như: không gian các hàm thử, 
không gian các hàm suy rộng, không gian hàm suy rộng có giá compact, phép biến đổi Fourier trên các hàm suy rộng, không gian 

Sobolev... và một số ứng dụng ban đầu của lý thuyết này trong phương trình đạo hàm riêng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Bất đẳng thức 

biến phân 

Học phần này đề cập tới một số bài toán dẫn tới bất đẳng thức biến phân, các định lý cơ bản về sự tồn tại nghiệm cũng như một số thuật 

toán tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Giải tích số Trang bị một số kiến thức cơ bản và hiện đại nhất của giải tích số để áp dụng trong việc giải các bài toán quan trọng và phổ biến xuất hiện 

trong tính toán , trong việc giải phương trình và ứng dụng trong kỹ thuật. 
Rèn luyện cho học viên có ý thức vận dụng tư tưởng xấp xỉ trong giảng dạy và cuộc sống. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Lý thuyết phổ Giới thiệu những kiến thức cần thiết nhất trong lý thuyết phổ: Spectral Theory and Banach Algeba, Operators on Hilbert Space, 
Asymptotics: Compact Perturbations and Fredholm Theory và Methods and Applications để giúp người học có thể có đủ kiến thức nền 

tảng cho việc nghiên cứu các bài toán trong Lý Thuyết phổ, Lý thuyết Toán tử. Bước đầu xem xét vấn đề phổ của một số lớp toán tử 

Schrodinger cụ thể.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Phương trình 
đạo hàm riêng 

phi tuyến 

Môn học này nghiên cứu về  
- Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1: nghiệm cổ điển và nghiệm yếu.  

- Phương pháp biến phân và một số phương pháp phi biến phân. 

- Nghiệm nhớt 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Lý thuyết giả 

vi phân 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lý thuyết giả vi phân như: biểu trưng, toán tử giả vi phân, 

khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi phận trong không gian Lp và không gian 

Sobolev và biểu trưng, toán tử giả vi phân, khai triển tiệm cận biểu trưng, tích của các toán tử giả vi phân; tính bị chặn của toán tử giả vi 
phận trong không gian Lp và không gian Sobolev. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Lý thuyết tối 

ưu 

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu, bao gồm những nội dung về lý thuyết tối ưu lồi, lý thuyết tối 

ưu trơn và không trơn, những kiến thức này hầu như chưa được học ở đại học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33 Giải tích đa trị Học phần cung cấp một số khái niệm cơ bản về giải tích đa trị, bao gồm: khái niệm ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối 

đạo hàm của ánh xạ đa trị; các quy tắc tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Tối ưu đa mục 
tiêu 

Học phần đề cập đến các khái niệm, kết quả cơ bản của qui hoạch đa mục tiêu: quan hệ hai ngôi, thứ tự từng phần, điểm hữu hiệu, mô 
hình toán học, nghiệm hữu hiệu, phép vô hướng hóa, điều kiện hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm hữu hiệu, ... Các thuật toán giải bài toán qui 

hoạch đa mục tiêu tuyến tính được giới thiệu theo hai tiếp cận chính: tiếp cận trên không gian giá trị và tiếp cận trên không gian ảnh. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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35 Giải xấp xỉ 

Phương trình 

toán tử  

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về giải xấp xỉ phương trình toán tử. Cụ thể là một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình toán tử như 
: Phương pháp lặp đơn, Phương pháp biến phân, Phương pháp Newton – Kantorovich, Phương pháp thác triển theo tham số giải phương 

trình toán tử,. Phương pháp tham biến bé. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Bài toán đặt 

không chỉnh 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán đặt không chỉnh, một số phương pháp giải các bài toán đó và ứng dụng phương pháp sai 

phân giải hệ phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân thường, phương trình tích phân.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 PP sai phân 

giải PTVPT 

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về lược đồ sai phân và ứng dụng phương pháp sai phân giải phương trình vi phân thường.  3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ, các chuyên đề và bài tiểu luận tổng quan        

2.1 Các học phần trình độ tiến sĩ (12TC: Bắt buộc 6TC, Tự chọn 6TC)       

38 Giải tích hàm 
ứng dụng 

Môn học này bao gồm những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết giải tích hàm: Một số dạng của định lý Hahn-Banach. Phần bù tôpô và 
toán tử khả nghịch một phía. Toán tử tuyến tính không bị chặn. Tô pô yếu, không gian phản xạ, không gian khả li, không gian lồi đều. Phép 

chiếu lên tập lồi đóng trong không gian Hilbert. Toán tử phi tuyến và các định lý Stampacchia, Lax-Milgram. Toán tử đơn điệu cực đại và 

định lý Hille-Yosida, toán tử compact. 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Cơ sở lý thuyết 

điều khiển 

toán học 

Học phần giúp cho NSC nắm vững kiến thức cơ sở về lý thuyết điều khiển toán học, cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực lí thuyết 

điều khiển các phương trình vi phân; nâng cao trình độ lí thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp 

nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực này.  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Bất đẳng thức 

biến phân afin 

Môn học này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết bất đẳng thức biến phân afin, bao gồm những nội dung về sự tồn tại 

nghiệm và tính ổn định  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Giải tích 

không trơn 

Môn học cung cấp cho NCS một số khái niệm liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị; vận dụng được các quy tắc 

tính đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị vào thực hành trong học tập và nghiên cứu. 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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42 Lý thuyết tối 

ưu véc tơ 
Lý thuyết tối ưu véc tơ là một trong những môn toán ứng dụng. Trong chương trình này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý 
thuyết tối ưu véc tơ. Chương trình cũng giới thiệu hai lớp bài toán tối ưu quan trọng: Tối ưu véc tơ lồi và tối ưu véc tơ phân thức tuyến tính. 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Giải tích thời 

gian- tần số và 

giả vi phân 

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giải tích thời gian- tần số và toán tử Weyl, toán tử địa phương hóa thời gian tần 

số trong không gian L^p(R^n), không gian biến điệu và mối quan hệ của giải tích thời gian- tần số và các lớp toán tử giả vi phân nói trên. 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Lý thuyết hàm 

suy rộng 
Colombeau 

Giới thiệu những vấn đề về tích hai hàm suy rộng trong lý hàm suy rộng Schwartz là tiền đề, động cơ để xây dựng lý thuyết hàm suy rộng 

Colombeau. Giới thiệu về lý thuyết hàm suy rộng của J. F. Colombeau. Tìm mối liên hệ giữa các tính chất đã biết của các hàm đã biết trong 
lý thuyết mới. Đây là một lý thuyết mới và bước đầu đã được vận dụng trong việc giải các phương trình phi tuyến. Môn học là nền tảng để 

học viên tiếp cận với các phương pháp mới giải các phương trình đạo hàm riêng. 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Phương trình 

Navier-Stokes 

Môn học này nghiên cứu về : Cơ sở về phương trình Navier-Stokes, Phương trình Stokes, Phương trình Navier-Stokes dừng và Phương 

trình Navier-Stokes không dừng. 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Giải tích phức 
nhiều biến 

Môn học này nghiên cứu về : Khái niệm chỉnh hình; tích phân trên đa tạp và dạng, định lý Cauchy-Poicare các công thức biểu diễn tích 
phân; Định lý Hartogs về thác triển giải tích, các miền chỉnh hình, bao chỉnh hình và tính giả lồi; Lý thuyết Mactineli về kỳ dị và thặng dư 

nhiều chiều. 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Giải tích biến 
phân 

Môn học đề cập tới các khái niệm và kết quả cơ bản của giải tích đa trị và ứng dụng trong các bài toán tối ưu có tham số, bài toán cân bằng, 
điều khiển,... 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Lý thuyết định 

tính đối với 

phương trình 
vi phân trong 

không gian 

Banach 

Nội dung môn học gồm 3 phần: Phần thứ nhất nhắc lại sơ lược về cơ sở phương trình vi phân trong không gian Banach. Phần 2 trình bày 

tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến bằng phương pháp hàm Liapunov và lý thuyết tập hút. Phần 3 trình 

bày một số bài toán quan trọng theo các hướng nghiên cứu thời sự hiện nay. 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2.2 Các chuyên đề tiến sĩ (6 TC) 

(Chọn 3 chuyên đề; các chuyên đề có thể cập nhật, bổ sung để phù hợp với hướng nghiên cứu của NCS )  
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49 Bài toán điều 

khiển đối với 

các hệ động 

lực vô hạn 
chiều 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bài toán điều khiển được đối với các hệ tiến hóa phát sinh từ các phương 
trình đạo hàm riêng tuyến tính và phi tuyến: các điều kiện đủ cho tính điều khiển được của hệ tuyến tính, điều kiện đủ cho tính điều khiển 

được của các hệ nửa tuyến tính, điều kiện để tập đích là bất biến qua nhiễu phi tuyến. 

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

50 Bao hàm thức 

vi phân và ứng 

dụng 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bao hàm thức tiến hóa, liên quan đến các toán tử đa trị đơn điệu, bao hàm 

thức liên quan đến dưới vi phân; bao hàm thức tích phân Volterra. Ứng dụng cho các lớp bài toán Parabolic phi tuyến: tính giải được, tính 

chất tập hợp nghiệm. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

51 Bất đẳng thức 

biến phân 
dạng Elliptic 

và Parabolic 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về bất đẳng thức biến phân xuất phát từ các bài toán trong phương trình đạo 

hàm riêng tuyến tính và phi tuyến cùng với ứng dụng của nó trong lý thuyết điều khiển tối ưu. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 
- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

52 Bài toán biên 

elliptic trên 
các đa tạp 

compact 

Môn học này bao gồmnhững kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết bài toán biên elliptic trong miền giới nội của R^n với biên trơn và các mở 

rộng tương ứng của lý thuyết này khi được xét trên đa tạp compact có biên. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 
điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

53 Giải tích đa trị Môn học cung cấp một số khái niệm liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị; vận dụng được các quy tắc tính đạo 
hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị vào thực hành trong học tập và nghiên cứu. 

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 
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54 Lí thuyết tối 

ưu toàn 

phương 

Lý thuyết tối ưu là một trong những môn toán ứng dụng mà hầu hết các sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, cụng nghệ, kinh 
tế đều được học với những mức độ khác nhau. Trong chương trình này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu toàn 

phương, bao gồm những nội dung về sự tồn tại nghiệm và tính ổn định của các bài toán tối ưu toàn phương.  

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

55 Giải gần đúng 

phương trình 

toán tử 

Môn học cung cấp một số kiến thức chuyên sâu và hiện đại về các phương pháp của giải tích hàm, một số phương pháp giải xấp xỉ 

phương trình toán tử. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

56 Phương pháp 

biến phân và 
phương pháp 

toán tử đơn 

điệu 

Môn học đề cập tới một số kiến thức cơ bản hiện đại về các phương pháp của giải tích hàm phi tuyến, một số phương pháp giải phương 

trình toán tử với toán tử đơn điệu, toán tử thế, phương pháp cực tiểu hóa. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 
- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

57 Phương pháp 

điều chỉnh giải 
bài toán đặt 

không chỉnh 

Môn học nghiên cứu về lý thuyết đặt không chỉnh đối với các phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân và giải bài toán đặt 

không chỉnh bằng phương pháp điều chỉnh 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 
điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

58 Lí thuyết sóng 
nhỏ 

Môn học cung cấp cho NCS một số kiến thức cơ bản và nâng cao trong lý thuyết sóng nhỏ như: biến đổi sóng nhỏ liên tục, rời rạc, xấp xỉ 
đa phân giải, các thuật toán phân tích và tổng hợp trong ứng dụng của biến đổi sóng nhỏ rời rạc. 

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 
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59 Giải tích phi 

tuyến và ứng 

dụng 

Học phần trình bày các phương pháp cơ bản của Giải tích phi tuyến dùng để nghiên cứu các bài toán của lí thuyết phương trình đạo hàm 
riêng, bao gồm phương pháp điểm bất động, phương pháp đơn điệu và phương pháp biến phân.  

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

60 Lí thuyết các 

hệ động lực vô 

hạn chiều  

Giới thiệu các khái niệm và kết quả cơ bản của lí thuyết hệ động lực vô hạn chiều; áp dụng vào việc nghiên cứu các hệ động lực vô hạn 

chiều sinh bởi một số lớp phương trình đạo hàm riêng: phương trình parabolic phi tuyến, phương trình Navier-Stokes hai chiều. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

61 Nửa nhóm các 

toán tử tuyến 
tính và ứng 

dụng 

Các kiến thức về nửa nhóm liên tục, các định lí về toán tử sinh. Liên hệ với tính đặt đúng của bài toán Cauchy. Xây dựng cách tiếp cận 

thống nhất các khái niệm trên, từ đó áp dụng vào việc biểu diễn nghiệm cho các lớp bài toán tiến hóa đối với phương trình vi phân tuyến 
tính và nửa tuyến tính trong không gian Banach. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 
- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

62 Đánh giá tập 

đạt được của 
một lớp hệ 

Markov rời 

rạc có trễ biến 
thiên 

Trình bày một số kết quả nghiên cứu về bài toán đánh giá tập đạt được của một lớp hệ Markov rời rạc có trễ biến thiên và nhiễu bị chặn 2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 
điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

63 Tính ổn định 
ngẫu nhiên 

của lớp hệ 

Markov rời 
rạc phi tuyến 

có trễ biến 

thiên 

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ 
bản trong nghiên cứu tính ổn định ngẫu nhiên của lớp hệ Markov rời rạc phi tuyến có trễ biến thiên 

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 
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64 Bài toán ổn 

định hóa cho 

lớp hệ Markov 

rời rạc có trễ 
biến thiên 

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ 
bản trong nghiên cứu bài toán ổn định hóa cho lớp hệ Markov rời rạc có trễ biến thiên phụ thuộc mode 

2 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

65 PT dáng điệu 

nghiệm trong 

thời gian hữu 
hạn của một 

lớp hệ vi phân 

bậc phân số 
không dừng 

có trễ tỉ lệ 

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ 

bản trong nghiên cứu dáng điệu nghiệm trong khoảng thời gian hữu hạn đối với một số 

lớp hệ phương trình vi phân bậc phân số không dừng. 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánhgiá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

66 Thiết kế điều 

khiển phân 
quyền ổn định 

hóa lớp hệ 

dương bậc 

phân số dạng 

kết nối 

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ  

bản trong việc thiết kế điều khiển phân quyền ổn định hóa lớp hệ dương bậc phân số dạng kết nối 

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 
- Điểm đánhgiá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

67 Tính ổn định 

của một lớp 
PTVP bậc 

phân số nửa 

tuyến tính 
trong không 

gian vô hạn 
chiều 

Trang bị cho các nghiên cứu sinh (NCS) một số kĩ thuật và phương pháp cơ  

bản trong việc nghiên cứu Tính ổn định của một lớp phương trình vi phân bậc phân số nửa tuyến tính trong không gian vô hạn chiều  

2 HK3,

4 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 
điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

2.3  Bài tiểu luận 

tổng quan  

NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ 
đó rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ.  

3 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung của tiểu 
luận tổng quan trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm đánh giá chất lượng của tiểu 
luận và phần trình bày của NCS: 

Tối đa 7 điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 
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Phần 3: Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học, ngoại ngữ, thực hiện nhiệm vụ NCS và hoàn thành luận án tiến sĩ (69 TC)   Năm 

thứ 3 

hoặc 

4.   

  Tiến sĩ Toán giải tích (Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

  

    

  

Phần 1: Học phần bổ sung       

1.1.  Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: Căn cứ vào chương trình tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải học bổ sung 45TC cho phù hợp với ngành đào tạo 

thạc sĩ Toán giải tích trong chương trình đào tạo tại Trường ĐHSP Hà Nội 2  

45     

1.2 Có bằng thạc sĩ ngành ngành gần: Căn cứ vào chương trình tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải học bổ sung 9 TC cho phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ 

Toán giải tích trong chương trình đào tạo tại Trường ĐHSP Hà Nội 2  

9     

Phần 2: Các học phần tiến sĩ 12     

2.1 Bắt buộc 6     

1 Giải tích hàm 

ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5, C6, C7 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể 

hơn là góp phần giúp người học: 
- Có hiểu biết về các ứng dụng của giải tích hàm trong các ứng dụng về lý thuyết phương trình, tối ưu,…;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về giải tích hàm và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau của toán học; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của giải tích hàm. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được một số dạng của định lý Hahn-Banach, nguyên lý bị chặn đều, tô pô yếu, không gian phản xạ, không gian khả li, không gian 

lồi đều, phép chiếu lên tập lồi đóng trong không gian Hilbert và các áp dụng của chúng 
- Nắm được một số lớp toán tử: toán tử tuyến tính không bị chặn, toán tử phi tuyến và các định lý Stampacchia, Lax-Milgram, toán tử đơn 

điệu cực đại và định lý Hille-Yosida, toán tử compact 

- Vận dụng các kết quả của giải tích hàm trong các bài toán của tối ưu và phương trình  

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết, ứng dụng của giải tích hàm và báo cáo seminar về kết quả đó  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Cơ sở lý thuyết 

điều khiển 
toán học 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về các ứng dụng của lý thuyết điều khiển các hệ phương trình vi phân;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về tính điều khiển được, tính ổn định, ổn định hóa và điều khiển tối ưu một số lớp hệ phương 
trình vi phân; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết điều khiển toán học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Xét được tính điều khiển được, ổn định, ổn định hóa của một số hệ vi phân tuyến tính 

- Xét được tính điều khiển được, ổn định, ổn định hóa của một số hệ vi phân phi tuyến 

- Vận dụng nguyên lý quy hoạch động, nguyên lý cực trị Pontriagin nghiên cứu tính điều khiển tối ưu một số hệ vi phân và các vấn đề liên 
quan 

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết điều khiển toán học và báo cáo seminar về kết quả đó  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2.2. Tự chọn (Tự chọn 2 trong 10 học phần sau) 6     

3 Bất đẳng thức 
biến phân afin 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra (C3) và (C4) trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học: 

- Có được những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết bất đẳng thức biến phân affin, bao gồm những nội dung về sự tồn tại nghiệm và tính 
ổn định nghiệm. 

- Vận dụng được các kiến thức của học phần vào việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện qui chế đào tạo của nhà trường đối với chương trình Tiến sĩ Toán Giải tích. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phát biểu được bài toán bất đẳng thức biến phân affine, bài toán bù tuyến tính. Đặc trưng được tập nghiệm bằng nhân tử Lagrange. 

- Trình bày và chứng minh được các kết quả về sự tồn tại nghiệm. 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày và chứng minh được các kết quả về sự ổn định nghiệm. 
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và tham gia tích cực các buổi seminar của Khoa Toán. 

4 Giải tích 

không trơn 

1. Mục tiêu học phần 

Học phần giúp người học: 
- Hiểu biết cập nhật và nâng cao về các đạo hàm suy rộng, dưới vi phân của các lớp hàm không trơn và đối đạo hàm của các ánh xạ đa trị;  

- Vận dụng được các quy tắc tính đạo hàm, dưới vi phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị vào thực hành trong học tập và nghiên cứu; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của giải tích không trơn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm và tính chất quan trọng của Giải tích lồi: tập lồi, hàm lồi, nón pháp tuyến của tập lồi, dưới vi phân của 

hàm lồi, các định lý tách 
- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân của hàm lồi, nón pháp tuyến của tập lồi để nghiên cứu điều kiện cực trị cho bài toán 

tối ưu lồi 

- Trình bày được các khái niệm: đạo hàm suy rộng theo nghĩa của Clarke, dưới vi phân Clarke của một hàm Lipschitz địa phương, 
Gradient suy rộng, Jacobian suy rộng, nón tiếp tuyến, nón pháp tuyến của một tập bất kì 

- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới vi phân của hàm Lipschitz, nón tiếp tuyến, nón pháp tuyến, nguyên lý biến phân Ekeland để 

nghiên cứu điều kiện cực trị cho bài toán tối ưu không lồi và nghiên cứu tính chất của hàm ẩn hàm ngược  
- Trình bày được khái niệm và các quy tắc tính toán của đối đạo hàm Mordukhovich 

- Trình bày được một kết quả gần đây có sử dụng đối đạo hàm Mordukhovich để nghiên cứu điều kiện cực trị/tính ổn định vi phân 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lý thuyết tối 
ưu véc tơ 

1. Mục tiêu học phần 
Học phần giúp người học: 

- Hiểu biết cập nhật và nâng cao về các tính chất định tính của bài toán tối ưu vectơ tổng quát;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về các lớp bài toán tối ưu vectơ quan trọng; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của tối ưu vectơ. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm của Lý thuyết tối ưu vectơ: điểm hữu hiệu, nghiệm hữu hiệu, nghiệm hữu hiệu chính thường 

- Nêu được các điều kiện tồn tại nghiệm, điều kiện cực trị của bài toán tối ưu vectơ, mối liên hệ giữa nghiệm của bài toán vô hướng hóa 

và bài toán tối ưu vectơ 

- Trình bày được các tính chất cơ bản của tập nghiệm của bài toán tối ưu vectơ lồi và tựa lồi 
- Vận dụng được các kiến thức của Giải tích lồi để nghiên cứu điều kiện cực trị và tính chất của tập nghiệm của các bài toán tối ưu vectơ 

lồi và tựa lồi  

- Trình bày được các điều kiện cực trị cho nghiệm hữu hiệu và nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán tối ưu vectơ phân thức tuyến tính 
- Trình bày được một kết quả nghiên cứu gần đây về tính chất tôpô của tập nghiệm của bài toán tối ưu vectơ phân thức tuyến tính 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Giải tích thời 

gian- tần số và 

giả vi phân 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học: 
- Có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về giải tích thời gian tần số, không gian biến điệu, toán tử giả vi phân, mối quan hệ giữa giải tích thời 

gian tần số và lý thuyết giả vi phân;  
- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về lý thuyết giải tích thời gian tần số và lý thuyết giả vi phân trong các ứng dụng; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết giải tích thời gian tần số và lý thuyết giả vi phân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nêu được khái niệm và các tính chất cơ bản của biến đổi Gabor, biểu diễn toàn phương của giải tích thời gian tần số, khung Gabor 

- Trình bày được khái niệm và các tính chất cơ bản của không gian biến điệu, Giải tích thời gian-tần số của các phân bố, biến đổi Gabor 

trong không gian biến điệu 
- Nêu được khái niệm và các tính chất cơ bản của toán tử giả vi phân, toán tử Weyl và toán tử ddiej phương hóa trong không gian Lp 

- Trình bày được mối quan hệ giữa giải tích thời gian tần số và lý thuyết giả vi phân  

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến giả tích thời gian tần số, toán tử giả vi phân và báo cáo seminar về kết quả đó  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Lý thuyết hàm 
suy rộng 

Colombeau 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về hàm suy rộng và các phép toán như : đạo hàm của hàm suy rộng, tích của hai hàm suy rộng; hàm suy rộng Colombeau, 
biểu diễn của một số hàm thông thường trong G(Rn), định nghĩa số phức suy rộng, giá trị điểm của hàm G-suy rộng, tích phân của hàm 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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G-suy rộng trên tập compact và tích phân của hàm G-suy rộng tăng chậm;  
- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về hàm suy rộng, hàm suy rộng Colombeau và ứng dụng của chúng trong việc giải các 

phương trình đạo hàm riêng; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết hàm suy rộng, lý thuyết hàm suy rộng Colombeau, lý thuyết 
toán tử. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được định nghĩa hàm suy rộng Colombeau, biểu diễn của một số hàm thông thường trong ; định nghĩa số phức suy rộng, giá trị 
điểm của hàm G-suy rộng, tích phân của hàm G-suy rộng trên tập compact và tích phân của hàm G-suy rộng tăng chậm. 

- Nắm được định nghĩa số phức suy rộng, giá trị điểm của hàm G-suy rộng, tích phân của hàm G-suy rộng trên tập compact và tích phân 

của hàm G-suy rộng tăng chậm; 
- Vận dụng lý thuyết hàm suy rộng Colombeau để giải các phương trình đạo hàm riêng và các vấn đề liên quan 

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết hàm suy rộng, lý thuyết hàm suy rộng Colombeau, lý thuyết toán tử.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Phương trình 
Navier-Stokes 

1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về mô hình và các ứng dụng của phương trình Navier-Stokes;  
- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về phương trình Navier-Stokes; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển, nghiên cứu của phương trình Navier-Stokes. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm phương trình Navier Stokes, phương trình Stokes, phương trình Stokes dừng, phương trình Navier-Stokes 

dừng 

- Nêu được khái niệm nghiệm và một số tính chất định tính của phương trình Stokes dừng 
- Phát biểu các khái niệm nghiệm của phương trình Navier-Stokes dừng và một số tính chất cơ bản của chúng 

- Trình bày được các khái niệm nghiệm của phương trình Navier Stokes và tính chất cơ bản của chúng 

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan tới phương trình Navier-Stokes và báo cáo seminar về kết quả đó 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Giải tích phức 

nhiều biến 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C4, C7 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành 
 - : Có kiến thức về giải tích phức nhiều biến nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Có năng lực giải quyết một số bài toán liên quan đến đến hàm chỉnh hình, vi phân, tích phân trên đa tạp, thác triển hàm giải tích, tìm giá 

trị kì dị và giá trị thặng dư. 
- Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm, giảng dạy và nghiên cứu toán học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và trình bày được các khái niệm liên quan đến hàm chỉnh hình; tích phân trên đa tạp và dạng vi phân, tích phân, định lý Cauchy-
Poicare các công thức biểu diễn tích phân; Định lý Hartogs về thác triển giải tích, các miền chỉnh hình, bao chỉnh hình và tính giả lồi; Lý 

thuyết Mactineli về kỳ dị và thặng dư nhiều chiều. 

- Thực hiện được các bài toán đơn giản liên quan đến hàm chỉnh hình, dạng vi phân, tích phân trên đa tạp, biết áp dụng định lý Cauchy-
Poicare vào tính tích phân, áp dụng định lý Hartogs để thác triển giài tích, biết tìm giá trị kì dị và thặng dư nhiều chiều 

- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Giải tích biến 
phân 

1. Mục tiêu học phần 
Học phần giúp người học: 

- Hiểu biết các kiến thức cập nhật và nâng cao về giải tích biến phân;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu của giải tích biến phân trong việc nghiên cứu các lớp bài toán tối ưu có tham số quan trọng; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của giải tích biến phân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm: hội tụ, hội tụ đều, liên tục của ánh xạ đa trị 
- Trình bày được các tính chất cơ bản của nón tiếp tuyến và nón pháp tuyến 

- Vận dụng được các qui tắc tính toán nón tiếp tuyến và nón pháp tuyến để nghiên cứu điều kiện cực trị cho các bài toán tối ưu 

- Trình bày được các khái niệm: dưới đạo hàm, dưới gradient, tiền đạo hàm 
- Vận dụng được các qui tắc tính toán dưới gradient và tiền đạo hàm để nghiên cứu điều kiện cực trị cho các bài toán tối ưu 

- Trình bày được các khái niệm và các tính chất của ánh xạ đa trị Lipschitz, của nửa đạo hàm và đạo hàm đồ thị chặt 

3 HK1,
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được các khái niệm: đạo hàm bậc hai, dưới đạo hàm bậc hai 
- Trình bày được một kết quả nghiên cứu gần đây về điều kiện tối ưu bậc hai cho các bài toán tối ưu không trơn C^2 

11 Lý thuyết định 

tính đối với 
phương trình 

vi phân trong 

không gian 
Banach 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về phương trình vi phân trong không gian Banach;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về tính giải được, tính ổn định của một số lớp phương trình vi phân trong không gian 
Banach; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết phương trình vi phân trong không gian Banach. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Xét được tính giải được của phương trình vi phân trong không gian Banach 

- Xét được tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân trong không gian Banach 

- Nghiên cứu tính giải được, tính ổn định nghiệm của một số lớp phương trình quan trọng theo hướng nghiên cứu hiện nay  
- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến phương trình vi phân trong không gian Banach và báo cáo seminar về kết quả đó  

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Nghiệm nhớt 

của phương 
trình đạo hàm 

riêng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về khái niệm nghiệm nhớt liên tục, nghiệm nhớt đo được của một lớp phương trình đạo hàm riêng cấp hai, các tính chất cơ 

bản và khả năng áp dụng của khái niệm nghiệm nhớt này;  
- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về tính chất định tính của nghiệm nhớt liên tục và nghiệm nhớt đo được như sự so sánh 

nghiệm, tính duy nhất, tính ổn định, sự tồn tại,..; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển, nghiên cứu của lý thuyết nghiệm nhớt. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Mô tả được các điều kiện cấu trúc của lớp phương trình đạo hàm riêng elliptic suy biến cấp hai và minh họa với các phương trình cụ thể 

- Trình bày được khái niệm nghiệm nhớt liên tục, một số tính chất cơ bản và tính chất định tính của nghiệm nhớt liên tục 

- Trình bày được khái niệm nghiệm nhớt đo được, một số tính chất cơ bản, tính chất định tính của nghiệm nhớt đo được 

- Trình bày được một số kết quả chính về tính ổn định và sự tồn tại nghiệm trong lý thuyết nghiệm nhớt liên tục và nghiệm nhớt đo được 

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan nghiệm nhớt và báo cáo seminar về kết quả đó 

3 HK1,

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2.2 Các chuyên đề tiến sĩ (6 TC) 

(Chọn 3 chuyên đề; các chuyên đề có thể cập nhật, bổ sung để phù hợp với hướng nghiên cứu của NCS )  

6     

13 Bài toán điều 

khiển đối với 
các hệ động 

lực vô hạn 

chiều 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về các ứng dụng của lý thuyết điều khiển các hệ tiến hóa xuất phát từ các phương trình đạo hàm riêng;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về tính điều khiển được của các hệ tuyến tính và hệ nửa tuyến tính; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết điều khiển các hệ động lực vô hạn chiều. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được một số kết quả về được tính điều khiển được của một số hệ động lực tiến hóa vô hạn chiều tuyến tính 

- Trình bày được một số kết quả về được tính điều khiển được của một số hệ động lực tiến hóa vô hạn chiều nửa tuyến tính 

- Vận dụng được các kết quả đó nghiên cứu tính điều khiển được của một số hệ động lực cụ thể 

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết điều khiển toán học và báo cáo seminar về kết quả đó  

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Bao hàm thức 

vi phân và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học: 
- Có hiểu biết về bao hàm thức vi phân, giải tích hàm đa trị và các ứng dụng trong lý thuyết phương trình vi-tích phân;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về bao hàm thức vi phân, các hướng nghiên cứu liên quan như: tính điều khiển được, tính ổn 

định, ổn định hóa và điều khiển tối ưu một số lớp phương trình/bao hàm thức vi-tích phân; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của bao hàm thức vi phân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Vận dụng được các định lí điểm bất động để nghiên cứu tính giải được của một số lớp bao hàm thức vi-tích phân và các bài toán liên 
quan  

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Xét được cấu trúc tô pô của tập nghiệm của bao hàm thức vi-tích phân và các bài toán liên quan  
- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết bao hàm thức vi phân có chứa toán tử đơn điệu, dưới vi phân và báo 

cáo seminar về kết quả đó  

15 Bất đẳng thức 
biến phân 

dạng Elliptic 

và Parabolic 

1. Mục tiêu học phần 
Học phần giúp người học: 

- Hiểu biết cập nhật và nâng cao về các tính chất định tính của bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Elliptic/Parabolic;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về các bài toán điều khiển tối ưu có liên quan đến mô hình bài toán bất đẳng thức biến phân; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của bất đẳng thức biến phân. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được được các tính chất cở bản của: Ánh xạ đối ngẫu, toán tử compact trong không gian Banach, phương trình vi phân tuyến 
tính, toán tử đơn điệu, toán tử J-đơn điệu 

- Trình bày được các điều kiện tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Elliptic và mối liên hệ giữa nghiệm của bài toán 

điều khiển tối ưu với nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Elliptic 
- Nắm được một số mô hình ứng dụng của bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Elliptic 

- Trình bày được các tính chất cơ bản của bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Parabolic và mối liên hệ giữa nghiệm của bài toán điều 

khiển tối ưu với nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Parabolic 
- Trình bày được một kết quả nghiên cứu gần đây về bài toán bất đẳng thức biến phân dạng Parabolic 

2 HK3,
4 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Bài toán biên 

elliptic trên 
các đa tạp 

compact 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 
góp phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về các ứng dụng của hình học và giải tích hàm trong nghiên cứu bài toán biên elliptic;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu tính định tính bài toán biên elliptic và các bài toán liên quan trên đa tạp; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết phương trình đạo hàm riêng trên đa tạp. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm: hàm số khả vi, lý thuyết phân bố, toán tử vi phân và giả vi phân, không gian Sobolev trên đa tạp 

- Trình bày được khái niệm bài toán biên elliptic trong miền giới nội của với biên trơn và trên đa tạp compact có biên 

- Trình bày được các kết quả về tính giải được chuẩn tắc đối với phương trình vi phân, giả vi phân elliptic trên đa tạp compact có/không 

có biên. 
- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng trên đa tạp và báo cáo seminar về 

kết quả đó  

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Giải tích đa trị 1. Mục tiêu học phần 

Học phần giúp người học: 
- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cập nhật về giải tích đa trị và ứng dụng. 

- Nắm vững các khái niệm: Ánh xạ đa trị, tính liên tục, đạo hàm, tích phân và đối đạo hàm của ánh xạ đa trị; vận dụng được vào thực hành 

trong nghiên cứu. 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của giải tích đa trị. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được các khái niệm và tính chất quan trọng của ánh xạ đa trị: Tính liên tục, tính Lipschitz, tính đơn điệu 

- Trình bày được các khái niệm và tính chất cơ bản của nón tiếp tuyến và đạo hàm của ánh xạ đa trị  

- Trình bày được khái niệm và các quy tắc tính toán của nón pháp tuyến, các loại dưới vi phân, các loại đối đạo hàm 
- Trình bày được một kết quả gần đây của có sử dụng công cụ đối đạo hàm để nghiên cứu điều kiện cực trị/tính ổn định vi phân 

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Lí thuyết tối 

ưu toàn 

phương 

1. Mục tiêu học phần 

Chuyên đề góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra (C1) và (C3) trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn 

là góp phần giúp người học: 
- Có được những kiến thức cơ bản nhất về bài toán tối toàn phương với ràng buộc tuyến tính. 

- Vận dụng được các kiến thức của chuyên đề vào việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu. 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện qui chế đào tạo của nhà trường đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phát biểu và phân loại được các dạng bài toán tối ưu toàn phương. 

- Phát biểu được các Định lý tồn tại nghiệm kiểu Frank-Wolfe và kiểu Eaves cho bài toán tối ưu toàn phương với ràng buộc tuyến tính. 
- Phát biểu và chứng minh được các điều kiện cực trị bậc nhất và bậc hai cho bài toán tối ưu toàn phương với ràng buộc tuyến tính. Giải 

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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được một số bài toán tối ưu toàn phương. 
- Trình bày được định lý đặc trưng tính không bị chặn của tập nghiệm và định lý đặc trưng tính không bị chặn của tập nghiệm địa phương 

của bài toán tối ưu toàn phương với ràng buộc tuyến tính.  

- Trình bày được các định lý về tính nửa liên tục trên và tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm. Trình bày được một định lý về tính nửa 
liên tục trên và một định lý về tính nửa liên tục dưới của hàm giá trị tối ưu. Trình bày được định lý về tính khả vi theo hướng của hàm giá 

trị tối ưu dưới điều kiện (G). 

- Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện qui chế đào tạo của nhà trường đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. 

19 Giải gần đúng 

phương trình 

toán tử 

1. Mục tiêu học phần 

Kết thúc học phần Giải xấp xỉ phương trình toán tử người học có thể: 

-: Hiểu và có kỹ năng đưa một bài toán giải phương trình vi phân, phương trình tích phân, hệ phương trình nhiều biến về dạng phương 
trình toán tử, áp dụng lặp dựa trên nguyên lí ánh xạ co, phương pháp Newton –Kantorovich trong những không gian hàm tương ứng; 

-: Hiểu và có kỹ năng áp dụng, phương pháp chiếu, phương pháp Galerkin vào giải phương trình toán tử; 

-: Hiểu và vận dụng được phương pháp thác triển theo tham số vào giải phương trình toán tử trong không gian Banach 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và áp dụng được phương pháp lặp dựa trên Nguyên lí ánh xạ co Banach để giải phương trình toán tử. 

- Trình bày và ứng dụng được phương pháp Newton – Kantorovich giải phương trình toán tử phi tuyến trong không gian Banach. 
- Trình bày được nội dung cơ bản và ứng dụng của phương pháp chiếu trong không gian Hilbert. 

- Trình bày được nội dung cơ bản và ứng dụng của phương pháp Galerkin giải phương trình toán tử trong không gian Hilbert. 

- Hiểu và vận dụng được phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình toán tử trong không gian Banach.  
- Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động khoa học (xemina, hội thảo) và hoàn thành các bài tiểu luận nghiên cứu khoa học.  

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Phương pháp 

biến phân và 
phương pháp 

toán tử đơn 

điệu 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về các ứng dụng của phương trình toán tử nói chung, của các phương trình vi tích phân nói riêng;  

- Cập nhật được những kiến thức về một số phương pháp của giải tích hàm phi tuyến giải phương trình toán tử; 

- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết phương trình toán tử và ứng dụng. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm và một số tính chất cơ bản của toán tử thế, toán tử đơn điệu và phương pháp biến phân gắn với các toán tử này 
- Trình bày được một số phương pháp số tìm cực tiểu của phiếm hàm gắn với toán tử thế, bao gồm: phương pháp giảm nhanh, phương 

pháp Ritz, phương pháp Newton – Kantorovich và một số kết quả liên quan 

- Sử dụng được phương pháp toán tử đơn điệu giải gần đúng một số phương trình vi tích phân cụ thể 
- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết giải xấp xỉ phương trình vi tích phân và báo cáo seminar về kết quả đó  

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Phương pháp 

điều chỉnh giải 

bài toán đặt 
không chỉnh 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C3, C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là 

góp phần giúp người học: 
- Có kỹ năng giải gần đúng một số bài toán đặt không chỉnh bằng phương pháp điều chỉnh;  

- Cập nhật được những kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu tính định tính bài toán biên elliptic và các bài toán liên quan trên đa tạp; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết bài toán đặt không chỉnh và áp dụng. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nêu được ví dụ về bài toán không chỉnh, khái niệm về bài toán chỉnh và không chỉnh  
- Trình bày được toán tử điều chỉnh và sự hội tụ, tính ổn đinh của phương pháp Lagrange, phương pháp tham số 

- Trình bày được một số một số phương pháp tìm nghiệm xấp xỉ: phương pháp lặp, pháp lặp Gradien,…, của một số bài toán đặt không 

chỉnh xác lập bởi phương trình vi-tích phân, phương trình vi phân đại số, phương trình đạo hàm riêng 
- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến các phương pháp điều chỉnh và áp dụng nó để tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán đặt 

không chỉnh và báo cáo seminar về kết quả đó  

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Lí thuyết sóng 

nhỏ 

1. Mục tiêu học phần 

Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C4, C5 và C9 trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích. Cụ thể hơn là góp 
phần giúp người học: 

- Có hiểu biết về các ứng dụng của lý thuyết sóng nhỏ;  

- Cập nhật được những kiến thức về lý thuyết sóng nhỏ và ứng dụng; 
- Tự tìm hiểu về một trong các hướng phát triển nghiên cứu của lý thuyết sóng nhỏ. 

2 HK3,

4 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm và một số tính chất cơ bản biến đổi Gabor, biểu diễn giải tích thời gian tần số, biến đổi Wigner 

- Trình bày được khái niệm và một số tính chất cơ bản của sóng nhỏ liên tục, sóng nhỏ rời rạc, khung sóng nhỏ và biến đổi song nhỏ nhiều 

chiều. 
- Sử dụng được xấp xỉ đa phân giải trong nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng 

- Tự tìm hiểu được một công trình gần đây liên quan đến lý thuyết sóng nhỏ và báo cáo seminar về kết quả đó  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2.3  Bài tiểu luận 

tổng quan  

NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ 
đó rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ.  

3 HK3,
4 

NCS trình bày nội dung của tiểu 
luận tổng quan trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm đánh giá chất lượng của tiểu 
luận và phần trình bày của NCS: 

Tối đa 7 điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

Phần 3: Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học, ngoại ngữ, thực hiện nhiệm vụ NCS và hoàn thành luận án tiến sĩ  69 Năm 

thứ 3 
hoặc 

4. 

  

5. Khoa Vật Lý 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

5.1 Ngành sư phạm Vật lý (K43)       

I. Khối kiến thức đại cương 

1 Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
1 (Lý luận chính 

trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 
hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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nghĩa Mác - Lênin 
2 (Lý luận chính 

trị 2) 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 
2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 
3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh (Lý luận 

chính trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 

này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam (Lý luận 

chính trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 

đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

5 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 
- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi 

học đầy đủ; Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu); Năng lực hợp tác 

trong khi làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn 

thuyết; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tin học 1. Kiến thức:  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 
Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 
- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 
học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo 

dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và 

truyền thông) 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Giáo dục thể chất 

1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

9 Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



460 

 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

10 Giáo dục thể chất 

3 (Chọn 1 trong 
các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 
pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 
 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 
- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 
vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 

trái quy định của pháp luật 

II.1. Khối kiến thức của nhóm ngành 13     

12 Toán cho Vật lý 1 

(Hàm nhiều biến 
và phương trình vi 

phân) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến và phương trình vi phân 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Toán cho Vật lý 2 

(Đại số tuyến tính) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Khoa học tự nhiên 
2 (Hóa học) 

1. Kiến thức: 
- Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử. 

- Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH. 

- Biết các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người. 
- Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại. 

- Nắm được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau. 

- Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 

- Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

2. Kĩ năng 

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên.  
- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

- Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này.  
- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên 

môn. 

3. Thái độ 
   Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc 

giảng dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này. 

4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm nền 
tảng, bổ trợ: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn. 
- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học. 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học. 

  

15 Khoa học tự nhiên 

3 (Sinh học) 

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá 

trình quang hợp và hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học. 

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ 

sinh thái. 
- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái. 

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến 

học đường. 
- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất. 

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng 

thuốc kiểm soát bệnh tiểu đường. 
- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật. 

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được 
nguyên tắc mà con người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng. 

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của 

tiêm chủng mở rộng. 
- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào. 

- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô 

nhiễm nước và không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí. 

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục  

2. Kĩ năng: 

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 
- Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v 

- Kỹ năng học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp. 

- Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa 
3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học. 

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH. 
4. Năng lực: 

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt 
động trải nghiện; năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v 

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức 

chuyên ngành 

        

  Bắt buộc   53     

16 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

 1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý.  

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết.  
- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý.  

2. Kỹ năng:  
- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 
3. Thái độ 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 
- Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học. 

17 Cơ học đại cương 1. Kiến thức 
Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ 

chất điểm, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ 

quy chiếu quán tính và không quán tính. 
2. Kĩ năng 

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản 

chi phối các chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định 
luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp 
và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Điện và từ 1. Kiến thức 

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô 
tả chúng. Vai trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 

2. Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải 
thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, 
làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Quang học 1. Kiến thức:  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang học lượng tử. 

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại. 
2. Kỹ năng: 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng 

dụng của môn học trong thực tế. 
3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức. 
4. Năng lực: 

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học. 

- Nghiên cứu khoa học. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Điện động lực 1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ 
điển được xét theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới 

tính gián đoạn của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên 

tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, 
được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết 

luận khác về các hiện tượng điện từ.. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp 

cận và nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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21 Cơ học lượng tử  1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 

động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Vật lý thống kê 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 

hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 

vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Phương pháp toán 

lý 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

3 Hk6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Vật lý phân tử và 

nhiệt học 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở 

đó giải thích được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử. 
2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện 

tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu. 
4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Dao động và sóng 1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ 
2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện 

tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

1.Kiến thức 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản 

về cấu trúc hạt nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 
2. Kĩ năng 

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân. 

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá 
trình biến đổi hạt nhân. 

3. Thái độ 

  Nghiêm túc, chăm chỉ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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27 Thiên văn  Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo 

khoa vật lý 12. Bước đầu hình thành kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại 

nhỏ. 

 Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc. 
 Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 

môn học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Thực hành Vật lý 

đại cương 1 

1. Kiến thức:  

Sau khi hoàn thành môn học sinh viên: 

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường). 
- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý. 

- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý. 

2. Kĩ năng: 
- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số. 

- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy. 

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, 
điện học 1. 

- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí 

nghiệm; biết rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm. 
- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm. 

- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh. 

3. Thái độ: 
- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Thực hành Vật lý 
đại cương 2 

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt 
khác những định luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra. 

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương. 

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 
- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản: 

  + Phép đo các đại lượng vật lý 

  + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo . 
 + Hiểu qui tắc làm tròn số. 

 + Biết cách vẽ đồ thị vật lí. 

 + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm. 
 + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng. 

2. Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết 

quả…). Những lưu ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện. 
3. Thái độ: Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ 

mỉ, khách quan và trung thực…) 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung thì còn phải có năng 
lực đặc thù: 

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, 

phép đo mới, ứng dụng mới.. 
- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử. 

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh. 

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm. 
- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra. 

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả? 

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như 

quy định. 
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30 Kỹ thuật nhiệt và 

ĐCĐT 
1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong. 
2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Kỹ thuật điện - Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  

- Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân 

dụng. 
- Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện 

- Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

32 Kỹ thuật điện tử 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều 

một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  
2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết 

bị điện tử. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Cơ lý thuyết  1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp 

toán học giải thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng 
để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng 

dụng để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Lý thuyết chất rắn 1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các 
tính chất, nhiệt động, điện, từ và quang của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự) 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Lịch sử vật lý  1. Kiến thức 
- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa 

học Vật lí trong các giai đoạn. 

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1. 

- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX. 

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại. 
2. Kĩ năng 

- Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí. 
- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí.. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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36 Phương pháp tính 1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Vật lý hiện đại 1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý 
theo quan điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các 

nguyên tử trên cơ sở vật lý lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức 

tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và 
nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Nhiệt động lực 

học 

1. Kiến thức 

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học. 

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học. 
- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt 

dung phân tử, nhiệt lượng thu gọn, entropy. 

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách 
khác nhau. 

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của 

khí lý tưởng. 
- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut. 

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất. 

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý. 
2. Kĩ năng 

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí 

trong quá trình biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh. 
- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Tin học cho Vật lý 1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các 

bài toán vật lý, lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác. 

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Mạng điện-Điện 

lạnh gia dụng 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực thực hành 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

41 Máy biến áp và 

thiết bị điện gia 

dụng 

- Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng 

các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng 

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 
- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

 + Năng lực thực hành 
 + Năng lực dạy học 

 + Năng lực tự đánh giá 

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
 + Năng lực hợp tác 

 + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

 + Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

42 Động cơ điện một 

pha và ba pha 

- Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và 

bảo dưỡng động cơ điện một pha và 3 pha. 

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành 
- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

 + Năng lực thực hành 
 + Năng lực dạy học 

 + Năng lực tự đánh giá 

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

 + Năng lực hợp tác 

 + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

 + Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 37     

  Bắt buộc   35     

43 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 
thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 
thực tập sau này.  

44 Tâm lý học sư 

phạm và tâm lý 
học lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 
điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 
Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

45 Những vấn đề 

chung về giáo dục 
học (Giáo dục học 

1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 
 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 
+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  
- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường THPT 
(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  
- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 

học và giáo dục sau này3. 3. Thái độ:  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

47 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

1. Kiến thức 

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học. 
- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ. 

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học 

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học. 
- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học 

- Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu. 
- Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài. 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài 
- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận 

ba đoạn). 

- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ). 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

48 Lí luận dạy học 

vật lí 

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông 

và các biện pháp thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích 
hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy học các loại bài lên lớp về vật lí. 

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp 

về vật lí, KHTN, hoạt động trải nghiệm. 
3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Nghiên cứu dạy 

học chương trình 

vật lí PT 

1. Kiến thức 

- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường.  
- Tóm tắt được nội dung môn KHTN. 

2. Kĩ năng 

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; 
Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng 
định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 
dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học 
xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 
niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 
dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tích cực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

50 Kiểm tra đánh giá 
trong dạy học vật 

lí 

1. Kiến thức 
- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, 

các kĩ thuật, hình thức, công cụ đánh giá. 

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá. 

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá. 

2. Kĩ năng 

- Thiết kế được các công cụ đánh giá. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 
- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Sử dụng phần 
mềm trong dạy 

học vật lí 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí. 
2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện. 

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Sử dụng thiết bị 

thí nghiệm trong 

dạy học vật lí PT 

1. Kiến thức 

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí. 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm. 
- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ 

vạn năng, máy đo thời gian kết nối với cổng quang điện… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí. 
- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí. 

- Sử dụng được thiết bị thí nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

53 Thực hành sư 
phạm 1 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 
lí) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 
Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí. 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Thực hành sư 

phạm 2 (02 TC: 01 
TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 

lí) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  
- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 
tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Tín chỉ 2: 
1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

2. Kĩ năng 
- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí. 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, 
KHTN và dạy học chủ đề STEM. 

3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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55 Thực tập sư phạm 

1 
Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm 

56 Thực tập sư phạm 

2 

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Theo quy chế thực tập sư phạm 

  Tự chọn: chọn 1 

môn 

  2     

57 Một số phương 

pháp, kỹ thuật dạy 
học tích cực 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: 
Khái niệm, đặc điểm, các bước tổ chức. 

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, 

các bước thực hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng. 
- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các phương pháp và kĩ thuật dạy học được 

giới thiệu trong học phần. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy 

học một số nội dung vật lí ở trường phổ thông. 

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 
- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Dạy bài tập vật lý 
ở trường PT 

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải 
BTVL. 

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS. 

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Sử dụng E-
learning trong dạy 

học vật lý 

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning. 
2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-

learning. 

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Phân tích chương 

trình Vật lý trong 

dạy học khoa học 
tự nhiên 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông. 

- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các 
chủ đề KHTN. Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được 

quy trình phát triển chương trình vật lí trong môn KHTN. 

2. Kĩ năng:  
- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các 

hoạt động dạy học đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí. 

3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN). 

2 HK5 Kiểm tra thường xuyên (a1-cho 

theo thang điểm 10): Tham gia đầy 

đủ các buổi học; Chuẩn bị bài 
nghiêm túc; Tích cực thảo luận: 

Trọng số 1/10. 

Kiểm tra giữa kì (a2-cho theo thang 
điểm 10): Trọng số 2/10 (Tuần 12). 

Thi kết thúc học phần (a3-cho theo 

thang điểm 10): Trọng số 7/10 

IV. Khóa luận tốt nghiệp và các môn thay thế 7     
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  Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau 3     

61 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn 

1. Kiến thức 

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học 

hệ chất điểm và vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. 
2. Kĩ năng 

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó 
trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển 
động thường gặp và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Điện đại cương 1. Kiến thức 

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, 
mối liên hệ giữa các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng 

dụng trong kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 

2. Kĩ năng 
Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương 

tác từ để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ 
- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và 

cuộc sống, làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

63 Lý thuyết thống kê 

hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 

hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 

4. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 
vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 1 

trong 2 học phần 

sau 

  4     

64 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 

động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Phương pháp dạy 
học Vật lý ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 
2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



478 

 
  Ngành sư phạm Vật lý (Áp dụng cho K44,45,46) 

  

      

I.  Khối kiến thức 

đại cương 
        

1 Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

1 (Lý luận chính 
trị 1) 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 
hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 
người.  

3. Thái độ: Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn 

diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 
Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng 

cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống 
kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, 

hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

2 (Lý luận chính 
trị 2) 

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

3. Thái độ  
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận 
chính trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 
này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam (Lý luận 

chính trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng: Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của 

Đảng; Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 
3. Thái độ: Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực: Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, 

trách nhiệm của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc 

quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành 

nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ 
lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Ngoại ngữ 1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 
- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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8 Giáo dục thể chất 

1 
1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 
các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 



482 

 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 
3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 
nước và pháp luật; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.1. Khối kiến thức của nhóm ngành 13     

12 Toán cho Vật lý 1 
(Hàm nhiều biến 

và phương trình vi 

phân) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến và phương trình vi phân 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Toán cho Vật lý 2 
(Đại số tuyến tính) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 

1. Kiến thức: 

- Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử. 

- Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH. 
- Biết các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người. 

- Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại. 

- Nắm được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau. 

- Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 

- Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

2. Kĩ năng 
- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên.  

- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

- Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 
- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này.  

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên 

môn. 
3. Thái độ 

   Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc 

giảng dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này. 
4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm nền 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tảng, bổ trợ: 
- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn. 

- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học. 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học. 

15 Khoa học tự nhiên 

3 (Sinh học) 

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá 

trình quang hợp và hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học. 

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ 

sinh thái. 
- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái. 

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến 

học đường. 
- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất. 

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng 

thuốc kiểm soát bệnh tiểu đường. 
- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật. 

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được 
nguyên tắc mà con người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng. 

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của 

tiêm chủng mở rộng. 
- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào. 

- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô 

nhiễm nước và không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí. 

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục  

2. Kĩ năng: 

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 
- Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v 

- Kỹ năng học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp. 

- Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa 
3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học. 

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH. 
4. Năng lực: 

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt 
động trải nghiện; năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v 

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức 

chuyên ngành 

        

  Bắt buộc   53     

16 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

 1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý.  

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết.  
- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý.  

2. Kỹ năng:  
- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 
3. Thái độ 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



491 

 
- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 
- Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học. 

17 Cơ học đại cương 1. Kiến thức 
Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ 

chất điểm, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ 

quy chiếu quán tính và không quán tính. 
2. Kĩ năng 

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản 

chi phối các chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định 
luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp 
và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Điện và từ 1. Kiến thức 

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô 
tả chúng. Vai trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 

2. Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải 
thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, 
làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Quang học 1. Kiến thức:  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang học lượng tử. 

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại. 
2. Kỹ năng: 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng 

dụng của môn học trong thực tế. 
3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức. 
4. Năng lực: 

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học. 

- Nghiên cứu khoa học. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Điện động lực 1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ 
điển được xét theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới 

tính gián đoạn của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên 

tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, 
được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết 

luận khác về các hiện tượng điện từ.. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp 

cận và nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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21 Cơ học lượng tử  1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 

động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Vật lý thống kê 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 

hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 

vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Phương pháp toán 

lý 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

3 Hk6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Vật lý phân tử và 

nhiệt học 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở 

đó giải thích được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử. 
2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện 

tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu. 
4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Dao động và sóng 1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ 
2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện 

tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

1.Kiến thức 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản 

về cấu trúc hạt nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 
2. Kĩ năng 

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân. 

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá 
trình biến đổi hạt nhân. 

3. Thái độ 

  Nghiêm túc, chăm chỉ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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27 Thiên văn  Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo 

khoa vật lý 12. Bước đầu hình thành kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại 

nhỏ. 

 Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc. 
 Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 

môn học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Thực hành Vật lý 

đại cương 1 

1. Kiến thức:  

Sau khi hoàn thành môn học sinh viên: 

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường). 
- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý. 

- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý. 

2. Kĩ năng: 
- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số. 

- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy. 

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, 
điện học 1. 

- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí 

nghiệm; biết rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm. 
- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm. 

- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh. 

3. Thái độ: 
- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Thực hành Vật lý 
đại cương 2 

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt 
khác những định luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra. 

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương. 

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 
- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản: 

  + Phép đo các đại lượng vật lý 

  + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo . 
 + Hiểu qui tắc làm tròn số. 

 + Biết cách vẽ đồ thị vật lí. 

 + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm. 
 + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng. 

2. Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết 

quả…). Những lưu ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện. 
3. Thái độ: Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ 

mỉ, khách quan và trung thực…) 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung thì còn phải có năng 
lực đặc thù: 

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, 

phép đo mới, ứng dụng mới.. 
- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử. 

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh. 

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm. 
- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra. 

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả ? 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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30 Kỹ thuật nhiệt và 

ĐCĐT 
1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong. 
2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Kỹ thuật điện - Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  

- Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân 

dụng. 
- Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện 

- Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Kỹ thuật điện tử 1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều 

một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  
2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết 

bị điện tử. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Cơ lý thuyết  1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp 

toán học giải thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng 
để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng 

dụng để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Lý thuyết chất rắn 1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các 
tính chất, nhiệt động, điện, từ và quang của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự) 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Lịch sử vật lý  1. Kiến thức 
- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa 

học Vật lí trong các giai đoạn. 

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1. 

- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX. 

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại. 
2. Kĩ năng 

- Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí. 
- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí.. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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36 Ứng dụng của Vật 

lý trong khoa học 

và y – sinh 

1. Kiến thức: 
Trang bị kiến thức về cấu tạo và hoạt động của các đối tượng mà có ứng dụng các cơ sở vật lý. 

2. Kĩ năng: 

Hình thành kỹ năng phân tích các giải pháp ứng dụng, kỹ năng ứng dụng vât lý vào cuộc sống, kỹ năng vận hành sử dụng các thiết bị 
có ứng dụng vật lý. 

Nhận biết 

Biết được vai trò của cảm biến và các phương pháp chụp ảnh sử dụng trong y khoa 
Thông hiểu 

Hiểu rõ cấu tạo, hoạt động của một số cảm biến, một số các phương pháp chụp ảnh trong y khoa. 

Vận dụng 
Sử dụng được một số cảm biến để có thể thực hiện việc thu nhận tín hiệu và cơ sở xây dựng ảnh y khoa. 

Vận dụng cao 

Từ cơ sở xây dựng ảnh y khoa, có thể trích xuất một số thông tin nhằm phục vụ chẩn đoán sơ bộ về ảnh y khoa.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 02 

môn 

  4     

37 Phương pháp tính 1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Vật lý hiện đại 1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý 
theo quan điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các 

nguyên tử trên cơ sở vật lý lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức 

tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và 
nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Nhiệt động lực 

học 

1. Kiến thức 

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học. 
- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học. 

- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt 

dung phân tử, nhiệt lượng thu gọn, entropy. 
- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách 

khác nhau. 

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của 

khí lý tưởng. 

- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut. 

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất. 
- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý. 

2. Kĩ năng 

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí 
trong quá trình biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh. 

- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



496 

 
40 Tin học cho Vật lý 1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các 

bài toán vật lý, lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác. 

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Mạng điện-Điện 

lạnh gia dụng 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực thực hành 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

42 Máy biến áp và 
thiết bị điện gia 

dụng 

- Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng 
các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng 

- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. 
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

 + Năng lực thực hành 

 + Năng lực dạy học 

 + Năng lực tự đánh giá 

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

 + Năng lực hợp tác 
 + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

 + Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Động cơ điện một 

pha và ba pha 

- Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và 

bảo dưỡng động cơ điện một pha và 3 pha. 
- Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành 

- Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
 + Năng lực thực hành 

 + Năng lực dạy học 
 + Năng lực tự đánh giá 

 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

 + Năng lực hợp tác 
 + Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

 + Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 37     

  Bắt buộc   35     

44 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  
- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 
thực tập sau này.  

45 Tâm lý học sư 

phạm và tâm lý 

học lứa tuổi THPT 
(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 
1) 

1. Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán)  

Những kiến thức, kĩ năng ban đầu học Tâm lí học đại cương; Nắm vững các khái niệm, các quy luật hình thành và phát triển tâm lí. 

Công cụ đánh giá là bài kiểm tra ngắn, phỏng vấn. 
2. Đánh giá quá trình: 

* Đánh giá về ý thức, thái độ 

+ Nội dung đánh giá:  
-Ý thức chuyên cần;  

- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà;  

- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành… 
+ Tiêu chí đánh giá: - Số buổi đến lớp; - Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà; - Số lần tham gia các hoạt động học tập) 

+ Công vụ đánh giá: Điểm danh; Thống kê; Quan sát; Bài tập cá nhân; Bài tập nhóm; Phiếu tự đánh giá; Phiếu đánh giá chéo giữa SV 

với SV. 
* Đánh giá kiến thức, kĩ năng: 

+ Nội dung đánh giá:- Kiến thức: các kiến thức cơ bản của môn hoc; - Kĩ năng: Kĩ năng sử dụng các phương pháp để tìm hiểu tâm lí 

học sinh THPT; các ứng dụng sư phạm để nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục THPT. 
+ Tiêu chí đánh giá: Hiểu,vận dụng kiến thức môn học vào dạy học và giáo dục THPT, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 

+ Công vụ đánh giá:- Bài kiểm tra viết; - Bài kiểm tra thực hành 

3. Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) 
Hình thức: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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47 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

1. Kiến thức 

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học. 
- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ. 

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học 

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học. 

- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học 

- Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu. 
- Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài. 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài 
- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận 

ba đoạn). 
- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ). 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Lí luận dạy học 

vật lí 

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông 

và các biện pháp thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích 
hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy học các loại bài lên lớp về vật lí. 

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp 

về vật lí, KHTN, hoạt động trải nghiệm. 
3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

50 Nghiên cứu dạy 

học chương trình 
vật lí PT 

1. Kiến thức 

- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 
lí tưởng; Điện trường, Từ trường.  

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN. 

2. Kĩ năng 
- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; 

Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học. 
- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng 

định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học. 
- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng. 
- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học 

xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng. 
- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 

niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường. 
- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tích cực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học vật 

lí 

1. Kiến thức 

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, 

các kĩ thuật, hình thức, công cụ đánh giá. 
- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá. 

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá. 

2. Kĩ năng 
- Thiết kế được các công cụ đánh giá. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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52 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 

học vật lí 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí. 
2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện. 

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Sử dụng thiết bị 

thí nghiệm trong 

dạy học vật lí PT 

1. Kiến thức 

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí. 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm. 
- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ 

vạn năng, máy đo thời gian kết nối với cổng quang điện… 

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí. 
- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí. 

- Sử dụng được thiết bị thí nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

54 Thực hành sư 

phạm 1 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 
lí) 

Tín chỉ 1:  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  
- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 
học sinh trên lớp học 

Tín chỉ 2:  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí. 
- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Thực hành sư 
phạm 2 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 
lí) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 
Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 
2. Kĩ năng 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí. 
- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, 

KHTN và dạy học chủ đề STEM. 

3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

56 Thực tập sư phạm 

1 

Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm 

57 Thực tập sư phạm 
2 

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Theo quy chế thực tập sư phạm 

  Tự chọn: chọn 1 

môn 

  2     

58 Một số phương 
pháp, kỹ thuật dạy 

học tích cực 

1. Kiến thức 
- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: 

Khái niệm, đặc điểm, các bước tổ chức. 

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, 
các bước thực hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng. 

- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các phương pháp và kĩ thuật dạy học được 

giới thiệu trong học phần. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy 

học một số nội dung vật lí ở trường phổ thông. 
- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Dạy bài tập vật lý 

ở trường PT 

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải 

BTVL. 

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS. 
3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

60 Sử dụng E-

learning trong dạy 

học vật lý 

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning. 

2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-

learning. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Phân tích chương 

trình Vật lý trong 

dạy học khoa học 
tự nhiên 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông. 

- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các 
chủ đề KHTN. Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được 

quy trình phát triển chương trình vật lí trong môn KHTN. 

2. Kĩ năng:  
- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các 

hoạt động dạy học đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí. 

3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN). 

2 HK5 Kiểm tra thường xuyên (a1-cho 

theo thang điểm 10): Tham gia đầy 

đủ các buổi học; Chuẩn bị bài 
nghiêm túc; Tích cực thảo luận: 

Trọng số 1/10. 

Kiểm tra giữa kì (a2-cho theo thang 
điểm 10): Trọng số 2/10 (Tuần 12). 

Thi kết thúc học phần (a3-cho theo 

thang điểm 10): Trọng số 7/10 

IV. Khóa luận tốt nghiệp và các môn thay thế 7     

  Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau 3     

62 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn 

1. Kiến thức 

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học 

hệ chất điểm và vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. 
2. Kĩ năng 

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó 
trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển 
động thường gặp và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Điện đại cương 1. Kiến thức 

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, 

mối liên hệ giữa các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng 
dụng trong kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 

2. Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương 
tác từ để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và 

cuộc sống, làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

64 Lý thuyết thống kê 

hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 

hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 

4. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 
vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Tự chọn: chọn 1 

trong 2 học phần 

sau 

  4     

65 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 
động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Phương pháp dạy 

học Vật lý ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 

2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Ngành sư phạm Vật lý (Áp dụng cho năm học 2021-2022) 

  

      

I.  Khối kiến thức 

đại cương 
        

1 TRIẾT HỌC 

MÁC – LÊNIN 

1. Mục tiêu: 

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

-Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
nhận thức và hoạt động thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

-Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

-Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 
-Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 

làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 

-Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

-Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 

Lênin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 KINH TẾ CHÍNH 

TRỊ MÁC -

LÊNIN 

1. Mục tiêu 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

-Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  
-Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra 

-Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 
-Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 

-Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

-Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 
-Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3 CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI KHOA HỌC  
1. Mục tiêu  
-Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

-Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 

-Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra:  

-Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

-Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 
-Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

-Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận 

chính trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
-Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

-Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

-Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

-Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
-Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

-Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 LỊCH SỬ ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT 

NAM  

1. Mục tiêu: 
-Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

-Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 

quy luật lịch sử vào thực tiễn. 

-Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 

của Đảng. 
-Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra:  

-Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 
(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

-Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 

– 2018). 
-Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 

việc và cuộc sống. 

-Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
-Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 TIẾNG ANH B1.1 1. Mục tiêu:  

-Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ 
theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  

-Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

2. Chuẩn đầu ra: Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 
-Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

-Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 

-Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 
-Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 

-Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 

-Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 
-Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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7 TIẾNG ANH B1.2 1. Mục tiêu:  

-Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

-Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

-Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 

-Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 
-Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

-Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

-Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 
-Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

-Thể hiện thái độ học tập tích cực, ti-nh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 TIẾNG ANH B1.3 1. Mục tiêu:  
-Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

-Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

-Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

-Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 
-Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

-Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

-Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
-Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

-Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 

cương  

1. Mục tiêu: 

-Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

-Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 
-Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

-Chuẩn đầu ra: Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 

-Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
-Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 

-Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tin học 1. Mục tiêu:  

-Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 
trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

-Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 
khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 

nhận tài liệu. 

-Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
-Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 

-Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

-Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
-Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

-Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 
trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 

-Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 
-Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

11 Giáo dục thể chất 

1 

1. Mục tiêu: 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 
thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 

- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 2 và Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau)       

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 

- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Khiêu vũ thể thao 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Bóng chuyền 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Bóng chuyền 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taekwondo 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 



510 

 
Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

-Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Bóng bàn 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 
bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng bàn 2 1. Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng bàn vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.1. Khối kiến thức của nhóm ngành 13     

13 Toán cho Vật lý 1 
(Hàm nhiều biến 

và phương trình vi 

phân) 

1. Mục tiêu:  
-Nắm vững các nội dung, các kiến thức toán nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề vật lý 

-Vận dụng kiến thức toán để giải quyết các bài toán Vật lý cụ thể 

-Có khả năng chuyển đổi những ngôn ngữ khoa học khác sang ngôn ngữ vật lí và kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ vật lí. 
-Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được một số các nội dung, các kiến thức toán nền tảng 

-Nắm vững các công cụ toán học, giải được các bài tập toán tương ứng 

-Vận dụng các lý thuyết về vi phân và tích phân để giải được các bài tập có liên quan. 
-Vận dụng các lý thuyết về toán để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan. 

-Vận dụng các kiến thức về toán để giải thích được cácvấn đề thực tiễn có liên quan  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Toán cho Vật lý 2 

(Đại số tuyến tính) 

1 Mục tiêu:  

-Nắm vững các nội dung, các kiến thức toán nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề vật lý 
-Vận dụng kiến thức toán để giải quyết các bài toán Vật lý cụ thể 

-Có khả năng chuyển đổi những ngôn ngữ khoa học khác sang ngôn ngữ vật lí và kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ vật lí. 

-Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 
2. Chuẩn đầu ra: Trình bày được một số các nội dung, các kiến thức toán nền tảng 

-Nắm vững các công cụ toán học, giải được các bài tập toán tương ứng 

-Vận dụng các lý thuyết về vi phân và tích phân để giải được các bài tập toán có liên quan. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-Vận dụng các lý thuyết về toán để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan. 
-Vận dụng các kiến thức về toán để giải thích được các vấn đề thực tiễn có liên quan . 

15 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 

1. Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học các nội dung cơ bản về nguyên tử, phân tử; acid, base, muối; các phản ứng trong cơ thể người; các nguồn 
nguyên liệu và nhiên liệu có trong tự nhiên: quặng, dầu mỏ; một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 

-Phân tích được nội dung và xu thế đổi mới của môn Hóa học trong chương trình môn Khoa học Tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở theo 

chương trình 2018. 
-Hình thành và phát triển cho người học năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào 

học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Phát biểu được lí thuyết hiện đại về cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. 

-Trình bày được cơ sở của sự tách chất và tách được một số hỗn hợp chất trong thực tiễn hay gặp. 

-Phát biểu được khái niệm acid, base và cách tính chỉ số pH trong một số trường hợp. 
-Nêu được các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người. 

-Trình bày được các mỏ kim loại sắt, đồng, nhôm ở Việt Nam và nêu được quy trình sản xuất sắt, đồng, nhôm.  

-Phát biểu được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau. 
-Trình bày tính chất, cách tổng hợp, ứng dụng của một số loại vật liệu như vật liệu silicate, vật liệu polymer, … 

-Nêu được đặc điểm của các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

 
  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Khoa học tự nhiên 

3 (Sinh học) 

1.Mục tiêu:  

-Xác định được khoa học tự nhiên là các kiến thức tích hợp của các chuyên ngành vật lí, hóa học và sinh học. 
-Phân tích được các nội dung kiến thức sinh học cũng tuân theo các nguyên lý cơ bản như sự đa dạng, tính cấu trúc, sự vận động và 

biến đổi, sự tương tác qua lại giữa sinh vật với môi trường. 

-Vận dụng được các nguyên lí cơ bản của KHTN để giải thích các sự vật hiện tượng cũng như vận dụng vào trong dạy học môn 

KHTN ở các cơ sở giao dục. 

-Biết cách bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn ở các qui qui mô khác nhau. 

-Có hành động tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. 
2. Chuẩn đầu ra:  

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu trên Trái Đất và mối quan hệ giữa khí hậu và sinh vật. 

- Phân tích được trình quang hợp của thực vật có ảnh hưởng đến điều hòa hàm lượng khí CO2 và O2 trên Trái Đất. 
- Phân tích được sự đa dạng của sinh vật, cách phân chia sinh vật ra thành các nhóm phân loại khác nhau. 

- Phân tích được vai trò của đa dạng sinh học và thực trạng đa dạng sinh học đã và đang báo động cần được bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Phân tích được cơ chế tiến hóa và thích nghi của sinh vật. 
- Vận dụng được kiến thức về sự sống trên hành tinh chúng ta trong giảng dạy và giáo dục. 

- Phân tích được hệ thống điều khiển của cơ thể con người. 

- Vận dụng được kiến thức tích hợp để giải thích cơ chế hoạt động của các giác quan. 
- Biết cách phòng, chống và hướng dẫn học sinh phòng, chống một số bệnh về thị giác, thính giác,.. 

- Giải thích được cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị ở sinh vật và một số bênh di truyền ở người. 

- Phân tích được vai trò của công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất. 
- Giải thích được về bệnh truyền nhiễm và cách phong tránh bệnh truyền nhiễm.  

- Biết cách sử dụng thuốc đúng cách và cách phòng tránh các thuốc gây nghiện có hại cho sức khỏe con người. 

- Gải thích được một số ứng dụng các tia vật lí trong điều trị một số bệnh. 
- Giải thích được nguyên nhân của Trái đất nóng lên và nguyên nhân gây ô nghiễm nguồn nươc, không khí. 

- Đưa ra được một số phương pháp và tuyên truyên mọi người thực hiện bảo vệ môi trường. 

Tham gia các buổi học đầy đủ, tích cực thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập về nhà 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức 

chuyên ngành 

        

  Bắt buộc   53     

17 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

1. Mục tiêu:  
- Sinh viên trình bày được một số thuật ngữ chuyên ngành về vật lý.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. + Sinh viên hiểu được và giải thích được 
một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên có thể vân dụng vốn từ tiếng Anh vào giải bài tập Vật lý bằng tiếng Anh 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  
- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Sinh viên trình bày được một số thuật ngữ chuyên ngành về vật lý 

-Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh 

-Sinh viên có thể vân dụng vốn từ tiếng Anh vào giải bài tập Vật lý bằng tiếng Anh 
-Sinh viên có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  

-Sinh viên có khả năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 

-Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Cơ học  1.Mục tiêu:  

-Học xong học phần này, sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chuyển động cơ của chất điểm, hệ chất điểm, 

vật rắn và chất lưu. 
-Học xong học phần này sinh viên phải mô tả được, giải được các bài toán về chuyển động cơ của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn và 

chất lưu. Sử dụng thuần thục các định luật trong cơ học để giải thích các hiện tượng, các chuyển động cơ thường gặp, vận dụng nó 

trong khoa học kỹ thuật; làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên ở trường phổ thông. 
-Củng cố quan điểm duy vật biện chứng, nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

2. Chuẩn đầu ra:  

-Nắm được khái niệm chuyển động cơ, các đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động cơ. Mô tả được các dạng chuyển động cơ 
bản của chất điểm 

-Xác định được quỹ đạo, vận tốc, gia tốc của chất điểm chuyển động 

-Hiểu được các định luật động lực học xác định quy luật chuyển động của chất điểm, bản chất của các lực cơ học và các định luật chi 

phối chúng 

-Giải được các bài toán xác định quy luật chuyển động của chất điểm, giải thích được quy luật chuyển động của các vật trong thực 

tiễn 
-Nắm được các khái niệm đặc trưng cho cơ hệ: động lượng, mômen động lượng, cơ năng, các định luật bảo toàn và biến thiên trong 

cơ học; 

-Vận dụng các định luật bảo toàn và biến thiên giải được các bài toán chuyển động của chất điểm, của cơ hệ 
-Thông hiểu về hệ quy chiếu không quán tính, lực quán tính, phương trình động lực học biểu diễn chuyển động của vật trong hệ quy 

chiếu không quán tính 

-Giải được các bài toán về chuyển động của vật trong hệ quy chiếu không quán tính, giải thích được các hiện tượng xảy ra trong tự 
nhiên. 

-Hiểu rõ về trường lực hấp dẫn, Tìm quy luật và giải thích được chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ 
-Nắm được các dạng chuyển động của vật rắn và các đại lượng đặc trưng cho chuyển động đó 

-Xác định được quy luật chuyển động của vật rắn, điều kiện cân bằng của vật rắn, giải thích được các hiện tượng tự nhiên, ứng dụng 

vật rắn trong kỹ thuật. 
-Nắm được các định luật về chất lưu ở trạng thái tĩnh cũng như trạng thái động 

-Vận dụng các kiến thức về chuyển động của chất lưu, vật rắn trong chất lưu để giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên, ứng 

dụng trong kỹ thuật. 
-Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu, thể hiện được khả năng làm việc nhóm. 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Điện và từ 1. Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm và các tính chất, các định luật cơ bản về điện trường trong chân không, 

điện trường trong chất điện môi, vật dẫn trong trạng thái cân bằng tĩnh điện; các kiến thức cơ bản về từ trường trong chân không, từ 
trường trong từ môi, một số hiện tượng cảm ứng điện từ.  

-Hình thành cho người học phân tích được các vấn đề lý thuyết về điện trường, từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ và tìm hiểu 

được các mối liên hệ giữa chúng.  
-Hình thành cho người học năng lực giải quyết được những bài về toán, những bài tập, những tình huống trong bối cảnh thực tế và 

các hiện tượng trong cuộc sống. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được lý thuyết về điện trường, các tính chất, định luật cơ bản của điện trường trong chân không. Phân tích được các mối 

quan hệ giữa chúng. 

-Trình bày được tính chất của điện trường đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Các kiến thức cơ bản về tụ điện. Phân tích được các mối 
quan hệ giữa chúng. 

-Trình bày một số lý thuyết cơ bản của điện trường trong chất điện môi. Phân tích được các mối quan hệ giữa chúng. 

-Trình bày được một số lý thuyết cơ bản về từ trường trong chân không, tìm hiểu mối liên hệ giữa các lý thuyết đó. 
-Trình bày được sự từ hóa các chất, các tính chất và các định luật cơ bản của từ trường trong từ môi. Tìm hiểu mối liên hệ giữa các lý 

thuyết đó. 

-Trình bày được một số lý thuyết cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ. Tìm hiểu mối liên hệ giữa các lý thuyết đó. 
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết được những bài về toán, những bài tập, những tình huống trong bối cảnh thực tế và các 

hiện tượng trong cuộc sống. 

20 Quang học 1. Mục tiêu:  
-Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang học lượng tử. Trang bị một số kiến thức về quang học 

hiện đại. 

-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan đến quang học. 

2. Chuẩn đầu ra:  

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về: các đại lượng trắc quang; quang học sóng; quang hình học; quang học lượng tử; sự tán sắc, 
hấp thụ và tán xạ ánh sáng. Trình bày được một số vấn đề của quang học hiện đại. 

- Trình bày và diễn giải được các công thức xác định các đại lượng trắc quang; các công thức xác định vị trí vân sáng/vân tối; các 

công thức cơ bản của mặt cầu khúc xạ/thấu kính mỏng/kính lúp/kính hiển vi/kính thiên văn; Công thức Einstein,… 
-Vận dụng lý thuyết và các công thức liên quan để giải được các bài tập quang học. 

-Vận dụng các kiến thức để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan đến quang học. 

-Vận dụng các kiến thức để giải thích được các ứng dụng thực tiễn có liên quan đến quang học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Điện động lực 1.Mục tiêu:  

-Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét 

theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn 
của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích 

cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một 

tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các 
hiện tượng điện từ.. 

-Nắm được cơ sơ vật lý và toán học dùng để xây dung Điện động lực học tương đối tính. 

- Nắm được các khái niệm cơ bản, các đinh lý, đinh luật, các công thức tính toán, các phép biến đổi. 
-Vận dụng để giải thích các hiện tượng và tính chất liên quan tới các đại lượng không gian, thời gian. 

2. Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được kiến thức về định luận bảo toàn điện tích dòng điện dịch, định luật dòng toàn phần, định luật cảm ứng điện từ 
Faraday. 

-Trình bày được kiến thức về định luật về đường sức của cảm ứng từ, định luật Om, định luật bảo toàn năng lượng của điện từ trường 

-Trình bày được hệ phương trình Maxwell 
-Trình bày được cơ sơ vật lý và toán học dùng để xây dung Điện động lực học tương đối tính. 

-Hiểu được các khái niệm cơ bản, các đinh lý, đinh luật, các công thức tính toán, các phép biến đổi. 

-Vận dụng để giải thích các hiện tượng và tính chất liên quan tới các đại lượng không gian, thời gian 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Cơ học lượng tử  1. Mục tiêuc:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản kiến thức nền tảng về các tiên đề và các toán tử, phương trình Schodinger, lý thuyết 

biểu diễn và các phương pháp tính gần đúng 
-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

hiện tượng vật lý có liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được các nội dung, các kiến thức cơ bản về lưỡng tính sóng hạt, các tiên đề, các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử. 

-Nắm vững các ý nghĩa cơ bản của hàm sóng, lý thuyết biểu diễn, các phương pháp tính gần đúng  

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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-Vận dụng lý thuyết để giải được phương trình Schrodinger trong một số bài toán vật lý cơ bản  
-Vận dụng các lý thuyết để giải gần đúng một bài toán vật lý 

23 Vật lý thống kê 1.Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản kiến thức toán nền tảng về giải tích vector, phương trình dao động của sợi dây, màng 
và phương trình truyền nhiệt 

-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

hiện tượng vật lý có liên quan. 
2. Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được các nội dung, các kiến thức phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt 

-Nắm vững các ý nghĩa hàm phân bố thống kê, giải được các bài tập tương ứng 
-Vận dụng các lý thuyết về các hàm phân bố thống kê để giải được các bài tập toán có liên quan. 

-Vận dụng các lý thuyết về các hàm phân bố thống kê để ứng dụng giải thích một số hiện tượng vật lý có liên quan 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Phương pháp toán 
lý 

1.Mục tiêu:  
-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản kiến thức toán nền tảng về giải tích vector, phương trình dao động của sợi dây, màng 

và phương trình truyền nhiệt 

-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan.. 

2. Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được một số các nội dung, các kiến thức giải tích vector 
-Nắm vững các công cụ toán học, giải được các bài tập dao động tương ứng 

-Vận dụng các lý thuyết về giải tích vector để giải được các bài tập toán có liên quan. 

-Vận dụng các lý thuyết về truyền nhiệt để giải các bài toán dao động vật lý có liên quan. 
-Vận dụng các kiến thức về truyền nhiệt để giải các bài toán có liên quan . 

2 Hk6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Vật lý phân tử và 

nhiệt học 

1. Mục tiêu:  

-Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở đó giải thích được những 

tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử 
-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng vật lý và giải các bài tập trong 

chương trình, hiểu được các khái niệm cơ bản về các trạng thái . 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Thiết lập được phương trình trạng thái khí lí tưởng, từ đó dẫn ra các định luật của các quá trình đặc biệt, định luật Đan-tôn. 

-Xây dựng được phân bố phân tử theo Macxoen, các công thức tính vận tốc trung bình số học, vận tốc căn trung bình bình phương và 

vận tốc có xác suất cực đại. 
-Vận dụng được nguyên lí I, II NĐLH và sử dụng thành thạo 2 nguyên lý này trong các quá trình của khí lý tưởng và giải được các 

bài tập liên quan. 

-Trình bày được các khái niệm: nhiệt lượng rút gọn, entropi,… từ đó xây dựng được bất đẳng thức Clau-di-ut và xét chiều hướng diễn 
biến quá trình tự nhiên của một hệ cô lập. 

-Vận dụng các kiến thức về tương tác nói chung và tương tác giữa các phân tử khí thực nói riêng, dựa vào các hiệu chỉnh đối với 
phương trình trạng thái khí lí tưởng để thiết lập được phương trình Van-de-van cho khí thực. 

-Trình bày được cấu trúc chất lỏng, từ đó thiết lập được công thức tính áp suất phụ gây bởi các mặt khum và biết cách khảo sát hiện 

tượng mao dẫn. 
Biết cách phân tích các quá trình chuyển pha của khí Van-de-van và từ đó thiết lập được phương trình Clapeyron và vận dụng để tính 

ẩn nhiệt. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Dao động và sóng 1. Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ. 
-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

hiện tượng vật lý có liên quan. 

2.Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được một số lý thuyết cơ bản về dao động và sóng. 

-Xây dựng được một số phương trình cơ bản trong dao động và sóng (phương trình sóng, phương trình Macxoen – Ampe, Macxoen – 

Faraday). 
-Vận dụng các lý thuyết về dao động và sóng để giải được các bài tập có liên quan. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-Vận dụng các lý thuyết về dao động và sóng để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan. 
-Vận dụng các lý thuyết về dao động và sóng để giải thích được các ứng dụng thực tiễn có liên quan . 

27 Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

1.Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức 
cơ bản về cấu trúc hạt nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 

-Hình thành cho người học năng lực phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt 

nhân. 
-Hình thành cho người học năng lực giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về 

năng lượng hạt nhân và các quá trình biến đổi hạt nhân. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được các lý thuyết về cấu trúc nguyên tử theo lý thuyết cổ điển; các đặc điểm của lực hạt nhân, từ đó đánh giá được kích 

thước hạt nhân; phản ứng phân hạch, nhiệt hạch; các đặc điểm cơ bản của phóng xạ, các đại lượng đặc trưng cho phóng xạ. 

-Thiết lập và vận dụng được công thức tán xạ của Rutherford. Phân tích được những ưu điểm và nhược điểm của các mẫu nguyên tử 
theo lý thuyết cổ điển;  

-Vận dụng được lý thuyết Bo để khảo sát cấu trúc nguyên tử hydro. Đánh giá thuyết Bo dựa trên công thức Banme. 

-Vận dụng được các kiến thức cơ bản của cơ học lượng tử như sóng de Broglie, hệ thức bất định Heisenberg, hàm sóng của hạt vi mô, 
phương trình Schrodinger, hạt vi mô trong hố thế... để nghiên cứu cấu trúc nguyên tử. 

-Viết được phương trình Schrodinger cho nguyên tử hydro, từ đó phân tích được ý nghĩa vật lý của các số lượng tử: chính, quỹ đạo, 

từ. 
-Phân tích được các đại lượng đặc trưng cho electron trong nguyên tử như spin, mô men từ. 

-Vận dụng được nguyên lý cực tiểu năng lượng, nguyên lý loại trừ Pauli. Áp dụng để tính số electron tối đa cho lớp, phân lớp. 

-Đánh giá được các vấn đề liên quan đến quang phổ nguyên tử, các nguyên nhân gây ra độ rộng của vạch phổ, cấu trúc bội và cấu trúc 
tinh tế của vạch phổ. 

-Phân tích được những đặc trưng cơ bản của hạt nhân như điện tích, khối lượng, spin, mô men từ, độ hụt khối, năng lượng liên kết, 

năng lượng liên kết riêng. 

-Giải thích được cơ chế của các phân rã ; cơ chế phản ứng nhiệt hạch, phân hạch (U235). 

-Vận dụng được định luật phóng xạ đối với nguyên tố phóng xạ và họ phóng xạ. 

-Hiểu được khái niệm phản ứng hạt nhân và các đại lượng đặc trưng cho phản ứng hạt nhân như năng lượng phản ứng, tiết diện hiệu 
dụng, xác suất phản ứng. 

-Vận dụng được các định luật bảo toàn cơ bản trong phóng xạ, phản ứng hạt nhân và  định luật phóng xạ đối với nguyên tố phóng xạ, 

họ phóng xạ. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Thiên văn 1.Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiên văn học đại cương 

-Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về thiên văn vật lý, các kiến thức cơ bản về hệ mặt trời cũng như cấu trúc, sự hình thành 
và phát triển của các thiên thể cũng như vũ trụ. 

2. Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được kiến thức cơ bản về thiên văn học đại cương. 
-Biết các kiến thức cơ bản về hệ tọa độ cầu. 

-Biết thực hành quan sát các thiên thể bằng mắt thường hoặc bằng kính thiên văn. 

-Trình bày được cấu trúc của hệ mặt trời, các thiên thể trong hệ mặt trời. 
-Trình bày được các kiến thức cơ bản về tiến hóa của các thiên thể, sự hình thành của hệ mặt trời cũng như vũ trụ. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Thực hành Vật lý 

đại cương 1 

1. Mục tiêu: 

-Người học phải nắm được nội quy phòng thí nghiệm và an toàn khi vận hành máy hay các bài thí nghiệm. 
-Bước đầu làm quen với các dụng cụ đo cơ bản sẽ dùng trong các bài thí nghiệm sau này. 

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phép đo đại lượng Vật lý, biết cách xác định sai số của phép đo và sai số của 

dụng cụ khi tiến hành làm các bài thí nghiệm. 
-Người học phải biết cách đo và kiểm nghiệm lại một số các hằng số vật lý đã được xác định từ trước và tiến hành xây dựng các phép 

đo mới từ đó hình thành lên kỹ năng thực hành Vật lý. 

-Trong giai đoạn về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 thì các người học và làm về Vật lý thì cần phải coi trọng và thuần thục về 
kỹ năng thực hành hơn nữa.  

2. Chuẩn đầu ra:  

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-Nắm được nội quy và quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN. 
-Sự dụng thành thạo các dụng cụ đo và các linh kiện điện tử trong mỗi bài thí nghiệm. 

-Biết cách thiết kế các phương án thí nghiệm đối với mỗi yêu cầu của bài thí nghiệm 

-Phân loại được cách phép đo và cách tính các loại sai số. 
-Biết sử dụng cách sử dụng dụng đo , phương pháp đo để làm giảm sai số của phép đo 

- Biết cách vẽ đồ thị vật lý và nhận xét kết quả đo được và từ đó rút ra kết luận cần thiết. 

-Viết báo cáo thí nghiệm và thảo luận kết quả trong nhóm . Nêu phương án mới nếu thấy phương thức thí nghiệm này chưa tối ưu. 

30 Thực hành Vật lý 

đại cương 2 

1. Mục tiêu:  

-Lý thuyết sai số, kỹ năng xử lý số liệu thu được trực tiếp từ bài thí nghiệm Vật lý. Kỹ năng vận dụng lý thuyết đã học vào các bài thí 

nghiệm. Quan sát và giải thích một số các hiện tượng vật lý . Sử dụng thiết bị thí nghiệm một cách thành thạo và có kỹ năng trong 
việc lắp ráp các linh kiện vật lý thành một bài thí nghiệm hoàn chỉnh. 

-Các kỹ năng đo đạc số liệu và sử lý số liệu .  

-Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm có trao đổi về số liệu đo được, biết cách thuyết trình và giao tiếp. 
-Trang bị kiến thức khi viết báo cáo thí nghiệm và biết cách thảo luận trong nhóm về kết quả đo được, từ đó đưa ra phương án thí 

nghiệm tối ưu. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Nắm được nội quy và quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN. 

-Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và các linh kiện điện tử trong mỗi bài thí nghiệm. 

-Biết cách thiết kế các phương án thí nghiệm đối với mỗi yêu cầu của bài thí nghiệm , nhất là các bài thí nghiệm có kết nối với máy 
tính. 

-Phân loại được cách phép đo và cách tính các loại sai số. Biết được quy tắc làm tròn số. 

-Biết sử dụng cách sử dụng dụng đo phù hợp và phương pháp đo để làm giảm sai số của phép đo. Biết cách hạn chế tác động của bên 
ngoài vào kết quả thí nghiệm : gió, nhiệt độ, áp suất… 

- Biết cách vẽ đồ thị vật lý , cách tính đường bao sai số và nhận xét kết quả đo được và từ đó rút ra kết luận cần thiết. 

-Viết báo cáo thí nghiệm và thảo luận kết quả trong nhóm . Nêu phương án mới nếu thấy phương thức thí nghiệm này chưa tối ưu. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Kỹ thuật điện 1. Mục tiêu:  

-Trang bị các kiến thức về mạch điện, một số phương pháp giải mạch điện một pha và ba pha 

-Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng ứng dụng của một số loại máy điện thường gặp, cơ cấu đo lường 
và các dụng cụ đo lường điện 

-Hướng dẫn một số kỹ năng vận hành, điều khiển máy điện, đo lường các đại lượng điện, thực hành kỹ thuật điện. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Hiểu về mạch điện, vận dụng các phương pháp để giải được mạch điện 

-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số máy điện, cơ cấu đo của dụng cụ đo lường điện. 

-Sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hành lắp ráp các mạch điều khiển máy điện, mạng điện và đo lường khảo sát các thiết bị 
điện 

-Có khả năng thay thế, lắp ráp và sửa chữa các pan hỏng hóc đối với máy điện và mạng điện  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Kỹ thuật điện tử 1. Mục tiêu:  
-Trình bày những kiến thức cơ bản về điện tử tương tự như linh kiện điện tử, khuếch đại, mạch dao động, nguồn một chiều. 

-Trình bày những kiến thức cơ bản về điện tử số như các hệ thống số, các mạch logic cơ bản, mạch đếm, mạch ghi dịch. 

-Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành về tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các 
thiết bị điện tử trong các thiết bị điện tử.  

2. Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử 
-Trình bày được sơ đồ khối, tác dụng của các linh kiện, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử tương tự 

-Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các vi mạch số 

-Trình bày được sơ đồ khối, tác dụng của các linh kiện, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử số 
-Kỹ năng tính toán dòng, áp, công suất … của các linh kiện điện tử trong mạch điện tương tự và số 

-Kỹ năng thiết kế và lắp ráp mạch điện tử tương tự và số 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Cơ lý thuyết  1. Mục tiêu:  

-Sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp toán học giải thích 
để tìm lại các quy luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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số bài toán gần với thực tế. 
-Sinh viên có thể tiếp tục học các môn vật lý lý thuyết như điện động lực, cơ lượng tử, … 

-Sinh viên trình bày được các kiến thức về động lực học cho một cơ hệ có chịu liên kết. 

-Từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và nguyên lý đối xứng của không thời gian xây dựng hệ thống kiến thức cơ bản của cơ học phi tương 
đối tính. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết 
-Áp dụng phương pháp toán học giải thích để tìm lại các quy luật của cơ học  

-Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một số bài toán gần với thực tế 

-Sinh viên trình bày được các kiến thức về động lực học cho một cơ hệ có chịu liên kết. 
Từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và nguyên lý đối xứng của không thời gian xây dựng hệ thống kiến thức cơ bản của cơ học phi tương 

đối tính 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Vật lý chất rắn 1. Mục tiêu:  
-Trang bị các kiến thức về cấu trúc tinh thể của vật rắn 

-Trang bị các kiến thức về dao động mạng tinh thể, tính chất nhiệt, điện, từ của chất rắn 

-Trang bị các tính chất cơ bản của các loại vật liệu như kim loại, chất bán dẫn, chất cách điện, chất có từ tính; các cơ chế vật lý xảy ra 
trong vật rắn.  

-Hướng dẫn vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập về vật rắn và từ học 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được các dạng liên kết trong vật rắn và các mạng tinh thể 

-Trình bày được các lý thuyết về dao động mạng tinh thể, nhiệt dung của vật rắn 

-Nêu được các mô hình electron liên kết, chuyển động của electron trong trường tuần hoàn tinh thể 
-Phân loại được kim loại, bán dẫn và điện môi 

-Nêu được sự dẫn điện của kim loại; nhiệt dung của khí electron; các loại bán dẫn; các hiện tượng từ; siêu dẫn 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Lịch sử vật lý  1. Mục tiêu: 

-Trình bày những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sự phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa học 

Vật lí trong các giai đoạn. 

-Trang bị cho người học những kiến thức về ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1. 
-Giúp người học hiểu được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX. 

-Trang bị cho người học những kiến thức về sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí 

hiện đại. 
2. Chuẩn đầu ra:  

-Hiểu, phân tích và đánh giá những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. 

-Biết được quá trình phát triển của khoa học vật lí trong các giai đoạn. 
-Hiểu được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 

-Phân tích được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 

-Tổng hợp được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 
- Đánh giá được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 

-Vận dụng để nghiên cứu giảng dạy vật lí ở trường THPT. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Ứng dụng của Vật 
lý trong khoa học 

và y – sinh 

1. Mục tiêu: 
-Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động của một số cảm biến như cảm biến chuyển động và góc quay, cảm biến gia 

tốc, cảm biến lực, mô men và áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến từ trường, cảm biến siêu âm, cảm biến ánh sáng, 

một số cảm biến thông minh. 
-Trình bày kiến thức về các phương pháp tạo ảnh được ứng dụng rộng rãi trong y khoa như chụp ảnh X-quang, chụp ảnh siêu âm, 

chụp ảnh cộng hưởng từ. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến 

-Trình bày được sơ đồ khối, tác dụng của các linh kiện, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử có sử dụng cảm biến 

-Trình bày được bản chất và tương tác của các tia X-quang, siêu âm với các mô trong cơ thể 
-Trình bày được sơ đồ khối, nguyên lý tạo ảnh y sinh sử dụng các tia X-quang, siêu âm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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37 Tự chọn: chọn 02 

môn 

  4     

38 Kỹ thuật Nhiệt và 

Động cơ đốt trong 

1. Mục tiêu:: 

-Trang bị các kiến thức về lịch sử, vai trò và sự cần thiết của các động cơ nhiệt trong đời sống 
-Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong và một số động cơ đặc biệt 

khác 

-Hướng dẫn một số kỹ năng vận hành, thay thế một số bộ phận trên động cơ 
2. Chuẩn đầu ra:  

-Biết được lịch sử, vai trò và sự cần thiết của các động cơ nhiệt trong đời sống 

-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong và một số động cơ đặc biệt khác 
-Sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hành nhận biết quan hệ lắp ráp, lắp ráp cơ bản các chi tiết của các hệ thống 

-Có khả năng thay thế, lắp ráp và sửa chữa các chi tiết của các cơ cấu và hệ thống trên động cơ đốt trong 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Phương pháp tính 1. Mục tiêu:  
-Nắm được các kiến thức về sai số và giải gần đúng phương trình. Nắm được các nội dung kiến thức về giải hệ phương trình đại số 

tuyến tính và vecto riêng, trị riêng. 

-Nắm được các nội dung kiến thức về Phương pháp bình phương tối thiểu và tính gần đúng tích phân xác định. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Nắm được các kiến thức về sai số và giải gần đúng phương trình. 

-Nắm được các nội dung kiến thức về các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính. 
-Nắm rõ phương pháp Đanhilepski. 

-Nắm được các nội dung kiến thức về nội suy và phương pháp bình phương tối thiểu 

-Phương pháp tính gần đúng tích phân xác định. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Vật lý hiện đại 1.Mục tiêu:  
-Biết được sự hình thành và phát triển của vật lý học hiện đại. 

-Trình bày được tổng quan về một số vấn đề của vật lý hiện đại. 

2.Chuẩn đầu ra:  
-Nắm được các vấn đề cơ bản của sự hình thành và phát triển vật lý hiện đại. 

-Các vấn đề của vật lý lượng tử, thuyết tương đối, cơ học lượng tử, vật lý thống kê 

-Nắm được tổng quan về Lazer, siêu dẫn, 
-Nắm được các vân đề cơ bản của Vật lý hạt cơ bản, thuyết tương đối rộng và vũ trụ học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Nhập môn lý 

thuyết chất rắn 
lượng tử 

1.Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học những kiến thức cơ sở lượng tử về cấu trúc và hành vi của các phần tử trong chất rắn trên quan điểm của lý 
thuyết lượng tử  

-Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

hiện tượng vật lý có liên quan. 
2. Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được các nội dung, các kiến thức về dao động mạng 

-Nắm vững các lý thuyết lượng tử về dao động mạng 

-Vận dụng các phương pháp gần đúng để nghiên cứu chuyển động của điện tử trong tinh thể 

-Vận dụng các phương pháp tính vùng năng lượng để giải thích một số hiện tượng vật lý có liên quan. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Nhiệt động lực 
học 

1. Mục tiêu: 
-Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học.  

-Phát biểu các nguyên lý của nhiệt động lực học. Nắm được các phương trình cơ bản của nhiệt động lực học. 

-Nắm vững các phương pháp của NĐLH và ứng dụng của chúng 
-Nắm vững các điều kiện cân bằng của hệ nhiệt động và diề kiện chuyển pha của hệ nhiệt động 

2. Chuẩn đầu ra:  

-Biết năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt dung phân tử, nhiệt lượng thu 
gọn, entropy. 

-Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học. 

-Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách 
khác nhau. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của 
khí lý tưởng. 

-Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut. 

-Nắm được các phương pháp cơ bản: chu trình, thế nhiệt động. 
-Các kiến thức về nhiệt động lực học trong các trường hợp riêng biệt 

-Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất. 

-Sự chuyển pha trong các hệ vật lý. 

43 Tin học cho Vật lý 1. Mục tiêu:  

-Nắm được cơ sở của ngôn ngữ lập trình Mathematica, khả năng và giao diện của Mathematica. Lập trình tính toán với các biến số và 

biến chữ. 
-Vẽ các dạng đồ thị 2 hay 3 chiều, sự vận động của các đồ thị. Cách tạo chuỗi, xác định chuỗi và các xử lý liên quan tới chuỗi 

-Nắm được cơ sở của ngôn ngữ lập trình Mathematica, khả năng và giao diện của Mathematica. 

-Nắm được lập trình tính toán với các biến số và biến chữ. 
-Nắm vững cách xác vẽ các dạng đồ thị 2 hay 3 chiều, sự vận động của các đồ thị. 

-Nắm vững cách tạo chuỗi, xác định chuỗi và các xử lý liên quan tới chuỗi 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Nắm được cơ sở của ngôn ngữ lập trình Mathematica, khả năng và giao diện của Mathematica. 

-Nắm được lập trình tính toán với các biến số và biến chữ. 

-Nắm vững cách xác vẽ các dạng đồ thị 2 hay 3 chiều, sự vận động của các đồ thị. 
-Nắm vững cách tạo chuỗi, xác định chuỗi và các xử lý liên quan tới chuỗi 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Mạng điện-Điện 

lạnh gia dụng 

1.Mục tiêu:  

-Trang bị các kiến thức các kiến thức cơ bản về mạng điện, các quy định chung về thiết kế mạng điện sinh hoạt.Phân tích và xây dựng 
bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công 

-Trang bị các kiến thức về Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số khối linh kiện trong các thiết bị điện lạnh gia dụng như điều hòa, 

tủ lạnh, máy hút ẩm 

-Hướng dẫn một số kỹ năng thiết kế, thi công mạng điện gia đình, phát hiện và sử lý sự cố. Lắp ráp, vận hành, chuẩn đoán các pan, 

bảo trì bảo dưỡng điều hòa không khí, tủ lạnh và máy hút ẩm. 

2. Chuẩn đầu ra: 
-Hiểu được các kiến thức cơ bản về mạng điện, các quy định chung về thiết kế mạng điện sinh hoạt 

-Biết phân tích và xây dựng bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công 

-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số khối linh kiện và thiết bị trong các máy điện lạnh gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, 
máy hút ẩm 

-Sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hành thiết kế thi công mạng điện sinh hoạt 

-Có khả năng thay thế, lắp ráp và sửa chữa một số thiết bị điện lạnh 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Máy biến áp và 
thiết bị điện gia 

dụng 

1. Mục tiêu:  
-Trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn điện 

-Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy biến áp và thiết bị điện thông dụng 
-Hướng dẫn tính toán, thiết kế, phát hiện các hư hỏng, cách kiểm tra, sửa chữa và thay thế các chi tiết trên máy biến áp và các thiết bị 

thông dụng. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Nêu được các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người, các tiêu chuẩn về an toàn điện 

-Nêu được các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, các phương pháp cấp cứu nạn nhân và các biện pháp an toàn cho người và thiết bị 

-Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy biến áp 
-Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng 

-Biết tính toán các thông số để thiết kế một máy biến áp; biết cách chuẩn đoán các hiện tượng hư hỏng và cách xử lý trên máy biến áp 

-Nêu được các hiện tượng hư hỏng, các biện pháp khắc phục, sửa chữa và thay thế các chi tiết của các thiết bị điện thông dụng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Động cơ điện một 
pha và ba pha 

1. Mục tiêu:  
-Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán dây quấn, sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ một 

pha 

-Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán dây quấn, sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ ba pha 
-Hướng dẫn kỹ năng thực hành quấn dây, bảo dưỡng, các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ một pha và ba pha 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra:  
-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ một pha.  

-Biêt cách sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ một pha 

-Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha. 
-Biêt cách sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ ba pha 

-Sử dụng kiến thức đã học thực hành quấn dây, bảo dưỡng, lắp ráp mạch điều khiển động cơ không đồng bộ một pha và ba pha 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 37     

  Bắt buộc   35     

47 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1.Mục tiêu:  

-Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy 

luật tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 
-Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

-Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 
nhóm. 

-Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 
-Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

2. Chuẩn đầu ra:  

-Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 
hiện tượng tâm lý cá nhân; 

-Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

-Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 
hoạt động sư phạm; 

-Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 

của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 
-Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

-Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

-Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 
phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

-Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Tâm lý học sư 
phạm và tâm lý 

học lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Mục tiêu:  
-Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

-Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 
học sinh; 

-Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; 

-Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

-Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 

giáo; 
-Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

-Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 

phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 
-Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy 

giáo đối với sự phát triển của học sinh 

-Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 
thầy giáo tốt trong tương lai; 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

-Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai 

49 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

1. Mục tiêu:  
-Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

-Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 
các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

-Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra:  

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

-Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

-Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường THPT 
(Giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu:  

-Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

-Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công 
tác chủ nhiệm lớp. 

-Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 
2.Chuẩn đầu ra:  

-Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  

-Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

-Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 
-Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 

học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

51 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu:  

-Trang bị các kiến thức cơ bản để nghiên cứu khoa học. 
-Hướng dẫn cách viết một đề cương nghiên cứu khoa học. 

-Trang bị 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 

-Trang bị kiến thức đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài khoa học 
2 Chuẩn đầu ra:  

-Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học 
-Trình bày được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ.. 

-Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học 

- Phân loại, phân tích các phương pháp nghiên cứu khoa học 
-Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài 

-Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 
-Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Lí luận dạy học 

vật lí 

1.Mục tiêu: Trình bày những kiến thức cơ bản về môn học LLDH, các loại kiến thức vật lý và cách dạy chúng. 

Trang bị kiến thức về dạy học tích hợp, các phương pháp dạy học, sử dụng thí nghiệm vật lý, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực trong dạy học vật lý. 
Hướng dẫn kỹ năng soạn giáo án dạy bài học vật lý, bài học tích hợp, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM. 

 

2. Chuẩn đầu ra: Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, nội dung của LLDH và PP nghiên cứu LLDH. 
Nêu được các loại kiến thức vật lý và cách hình thành chúng. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Trình bày được nội dung về phát triển tư duy, năng lực của HS; giáo dục tư tưởng, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp. 
Nêu được lý luận về sử dụng lời nói, BTVL, thiết bị thí nghiệm, CNTT. 

Phân tích được cách sử dụng một số PP, kỹ thuật dạy học. 

Trình bày được lý luận về dạy học tích hợp. 
Thiết kế được kế hoạch dạy học môn vật lý, tích hợp. 

Thiết kế được kế hoạch hoạt động trải nghiệm và giáo dục STEM. 

53 Nghiên cứu dạy 
học chương trình 

vật lí PT 

1.Mục tiêu:  
-Trang bị những kiến thức về đặc điểm học phần và lịch sử phát triển của CTVL, đặc điểm CTVL 2018. 

-Trình bày những kiến thức về phát triển chương trình nhà trường môn VL. 

-Phân tích đặc điểm nội dung và phát triển một số đề tài của CTVL, KHTN 2018 
2.Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được đặc điểm học phần. Nêu được lịch sử phát triển chương trình môn VL và đặc điểm chương trình VL2018. 

-Nêu được quan niệm về phát triển chương trình và các hoạt động phát triển chương trình nhà trường. 
-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Động học. 

-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Động lực học. 

-Trình bày được vai trò của ĐLBT, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài ĐLBT. 
-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Dao động, Sóng. 

-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Điện trường. 

-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Dòng điện, mạch điện. 
-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được chuyên đề Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường, 

Trường hấp dẫn. 

-Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung kiến thức VL và phát triển được chuyên đề môn KHTN. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học vật 

lí 

1. Mục tiêu:  

-Trang bị cho người học cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. Tạo cơ hội cho người học tập dượt việc xây dựng các 

công cụ đánh giá trong dạy học vật lí ở phổ thông 
-Góp phần vào công tác phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm vật lí 

-Giúp người học có điều kiện tiếp xúc các lí luận về kiểm tra đánh giá, trên cơ sở đó hoàn thiện hơn lí luận dạy học vật lí. Bên cạnh 

đó việc tập dượt cho sinh viên xây dựng các công cụ đánh giá đồng nghĩa với việc nâng cao sự am hiểu chương trình phổ thông và 
giúp cho sinh viên hoàn thiện kĩ năng giảng dạy của mình 

2.Chuẩn đầu ra:  

-Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, 
các kĩ thuật, hình thức, công cụ đánh giá. 

-Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá. 

-Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá. 
- Thiết kế được các công cụ đánh giá 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

55 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 
học vật lí 

1. Mục tiêu:  

-Trang bị lí luận về ứng dụng phần mềm trong dạy học vật lí. 
-Trình bày về cách khai thác, sử dụng phần mềm trong dạy học VL. 

-Trang bị kỹ năng phân tích sử dụng phần mềm trong dạy học VL. 

2. Chuẩn đầu ra:  
-Trình bày được các ứng dụng cơ bản của phần mềm trong dạy học Vật lí. 

-Nêu được yêu cầu, quy trình thiết kế, sử dụng phần mềm dạy học. 

-Khai thác và sử dụng được một số phần mềm để dạy học vật lí. 
-Phân tích được vai trò của phần mềm dạy học cho một số nội dung của chương trình VL2018. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Sử dụng thiết bị 

thí nghiệm trong 

dạy học vật lí PT 

1. Mục tiêu:  

-Tiếp cận và sử dụng bộ dụng cụ đo cơ bản 

-Hiểu và trình bày được vai trò, chức năng của dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 
-Hiểu, xác định và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phù hợp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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-Thực hành thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng một số bộ thí nghiệm 
-Hiểu và trình bày được tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 

-Hiểu và trình bày được về tiến trình bài giảng có sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 

2. Chuẩn đầu ra: 
-Sử dụng được bộ dụng cụ đo cơ bản 

-Phân tích được vai trò, chức năng của dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 

-Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phù hợp với yêu cầu bài học 
-Thiết kế được tiến trình dạy học có sử dụng một số bộ thí nghiệm 

-Có thể tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 

-Giảng dạy được bằng tiến trình bài giảng đã thiết kế khi sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Thực hành sư 

phạm 1 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 
TC cho khoa Vật 

lí) 

Tín chỉ 1:  

1. Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 
Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học      

Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 
2. Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

Tín chỉ 2:  
1. Trang bị cho người học kĩ năng sử dụng thiết bị CNTT, phần mềm dạy học 

Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

Giúp người học vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp 
về Vật lí 

Giúp người học soạn thảo được tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

2. - Biết cách kết nối bảng tương tác, máy chiếu với máy tính. 
- Biết sử dụng phần mềm trên bảng tương tác. 

- Biết cách lập kế hoạch dạy học cho cả năm, cho từng chương, từng bài học cụ thể. 

- Xây dựng được tình huống có vấn đề trong dạy học vật lí.  
- Biết cách tổ chức học sinh ôn tập, hệ thống hóa một số chương cơ bản. 

 - Dạy một bài lên lớp cụ thể ở môn vật lí. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

58 Thực hành sư 
phạm 2 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 
lí) 

Tín chỉ 1: 1. Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

cho học sinh  

Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  
Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

Tín chỉ 2: 
1. Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

Giúp người học soạn thảo được tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM. 

Giúp người học thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí. 
Giúp người học vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp 

về Vật lí, KHTN và dạy học chủ đề STEM. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2. . Biết cách lập kế hoạch dạy học cho cả năm, cho từng chương, từng bài học cụ thể. 
- Xây dựng được tình huống có vấn đề trong dạy học vật lí.  

- Biết cách tổ chức học sinh ôn tập, hệ thống hóa một số chương cơ bản. 

- Sử dụng được một số phần mềm trong dạy học vật lí. 
- Dạy một bài lên lớp cụ thể ở môn vật lí, KHTN. 

 - Dạy học được một số chuyên đề vật lí, chuyên đề tích hợp môn vật lí, chủ đề STEM. 

- Vận dụng được các kiểu tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong bài học lên lớp. 
- Hiểu được lí thuyết về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 

- Vận dụng xây dựng được hệ thống câu hỏi trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá năng lực HS. 

59 Thực tập sư phạm 

1 

Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm 

60 Thực tập sư phạm 
2 

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Theo quy chế thực tập sư phạm 

  Tự chọn: chọn 1 

môn 

  2     

61 Một số phương 
pháp, kỹ thuật dạy 

học tích cực 

1. Mục tiêu:  
Giúp người học có hiểu biết sơ lược về dạy học tích cực. 

Trang bị cho người học các nội dung kiến thức liên quan đến một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực bao gồm: Khái niệm, 

các bước thực hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng. 
Tập dượt cho người học vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và 

thực hiện kế hoạch dạy học một số nội dung vật lí ở trường phổ thông. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được tên và khái niệm của một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần.  

Liệt kê được các bước thực hiện một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần. 

Trình bày sơ lược về tiến hành kiểm tra đánh giá trong dạy học tích cực. 
Phân tích được lí do cần dạy học tích cực. 

Phân tích được đặc điểm và các bước thực hiện của các phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần. 

 Phân tích được các ưu nhược điểm của các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. 
Thiết kế được một số hoạt động dạy học vật lí vận dụng các kĩ thuật được giới thiệu trong học phần. 

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. 

Đánh giá được sản phẩm vận dụng 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Dạy bài tập vật lý 
ở trường PT 

1. Mục tiêu:  
Trang bị cho SV những lí luận về sử dụng BTVL ở trường phổ thông. 

Lập được kế hoạch dạy bài tập cho từng chủ đề ở chương trình VLPT. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được quan niệm, tác dụng, phân loại của BTVL. 

Nêu được các bước giải BTVL, nguyên tắc lựa chọn và hướng dẫn HS giải BT. 
Lập được sơ đồ tổng kết và phân tích được các bước giải bài tập, phương pháp giải bài tập cho từng chuyên đề. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Sử dụng E-

learning trong dạy 

học vật lý 

1. Mục tiêu: 

Trang bị lí luận về E-learning trong dạy học vật lí. 

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng E-leanring. 
Thiết kế được bài giảng E-leanring cho một số nội dung dạy học vật lí. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được khái niệm, yêu cầu, vai trò của E-learning 
Nêu được cách kiểm tra đánh giá trong E-leanirng. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Lựa chọn và sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning. 
Phân tích được yêu cầu và thiết kế được bài giảng E-learning cho một số nội dung trong chương trình VL 2018. 

64 Phân tích chương 

trình Vật lý trong 
dạy học khoa học 

tự nhiên 

1. Mục tiêu:  

Trang bị cho người học những hiểu biết về chương trình môn KHTN bao gồm: mục tiêu, đặc điểm, quan điểm xây dựng chương 
trình; cấu trúc chương trình môn KHTN, các nội dung vật lí trong môn KHTN. 

Trang bị cho người học cơ sở lí luận liên quan như: quy trình xây dựng một chủ đề KHTN, quy trình phát triển một chủ đề KHTN.  

Tạo cơ hội cho người học bước đầu được thực hành việc phân tích các nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện dạy và phát 
triển một số chủ đề KHTN. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông. 
Phân tích được mục tiêu chương trình môn KHTN. 

Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông. 

Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các chủ đề KHTN. 
Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học các nội dung KHTN. 

Trình bày và phân tích được quy trình phát triển chương trình vật lí trong môn KHTN. 

Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. 
Thực hiện được các hoạt động dạy học đã thiết kế. 

Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong 

môn Vật lý, 

KHTN 

1. Mục tiêu:  
Trang bị lí luận về hoạt động trải nghiệm trong môn VL, KHTN. 

Hướng dẫn kỹ năng thiết kế một số nội dung trải nghiệm. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được quan niệm, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm. 

Nêu được cách tổ chức và kiểm tra đánh giá trong hoạt động trải nghiệm. 

Thiết kế được một số hoạt động trải nghiệm liên quan tới ứng dụng của kiến thức vật lí trong công nghiệp, rèn kỹ năng sống, định 
hướng nghề nghiệp. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Phát triển chương 

trình nhà trường 

môn vật lý 

1. Kiến thức: Trang bị lý luận về chương trình, phát triển chương trình nhà trường. Kỹ năng phân tích chương trình vật lý.  

Hướng dẫn kỹ năng phát triển chương trình cho nội dung cụ thể. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được các khái niệm cơ bản về chương trình và phát triển chương trình. 

Nêu được các loại, quy trình phát triển chương trình. 

Trình bày được các hoạt động phát triển chương trình nhà trường môn VL trên cơ sở phân tích chương trình VL2 2018 và của một số 
nước. 

Phát triển được chương trình cho một số nội dung trong chương trình VL, KHTN 2018. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

67 SỬ DỤNG THIẾT 
BỊ GHÉP NỐI 

MÁY TÍNH 

TRONG DẠY 
HỌC VẬT LÍ  

1. Mục tiêu:  
Trang bị kỹ năng sử dụng thí nghiệm ghép nối. 

Trang bị kỹ năng thiết kế giáo án có sử dụng thí nghiệm ghép nối. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Thực hành đo đạc được các đại lượng vật lí hoặc khảo sát được hiện tượng vật lý phần cơ, nhiệt, điện 

Soạn thảo được kế hoạch dạy học có sử dụng TN ghép nối. 

Đánh giá được vai trò của thí nghiệm ghép nối trong tổ chức dạy học VL. 
 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Dạy học môn khoa 

học tự nhiên  

1. Mục tiêu:  

Trang bị cho người học cơ sở lí luận về dạy học tích hợp bao gồm: Khái niệm, nguyên tắc, các mức độ tích hợp, quy trình thiết kế và 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 



528 

 
tổ chức dạy học tích hợp. 
Tập dượt cho người học việc lựa chọn nội dung xây dựng để xây dựng các chủ đề tích hợp, thiết kế tiến trình dạy học các chủ đề tích 

hợp đó. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được các khái niệm, tích hợp, dạy học tích hợp. 

Chỉ ra được các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực có ưu thế trong dạy học tích hợp. 

Phân tích được các mức độ tích hợp. 
Phân tích được lí do cần dạy học tích hợp.  

Phân tích được các nguyên tắc dạy học tích hợp 

Phân tích quy trình thiết kế chủ đề tích hợp. 
Lựa chọn được các nội dung vật lí thích hợp để xây dựng các chủ đề tích hợp. 

Thiết kế được tiến trình dạy học các chủ đề tích hợp đã xây dựng. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

69 TƯ VẤN 
HƯỚNG NGHIỆP 

CÁC NGÀNH 

NGHỀ THUỘC 
LĨNH VỰC VẬT 

LÍ CHO HỌC 

SINH TRUNG 
HỌC PHỔ 

THÔNG  

1. Mục tiêu:  
Trang bị kiến thức về tư vấn hướng nghiệp cho HS. 

Hướng dẫn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp liên quan tới vật lí. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được mục đích, ý nghĩa, hình thức, quy mô, điều kiện, yêu cầu tư vấn hướng nghiệp. 

Nêu được tiến trình tư vấn hướng nghiệp. 

Thiết kế được kế hoạch tư vấn hướng nghiệp liên quan tới một số lĩnh vực trong đời sống. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Dạy học theo định 
hướng STEM 

1. Mục tiêu:  
Trang bị cho người học nền tảng lí luận về dạy học STEM bao gồm: quan niệm, xu thế phát triển, đặc trưng, quy trình thiết kế và tổ 

chức dạy học STEM. 

Tạo cơ hội cho người học được thiết kế và tổ chức dạy học STEM với các nội dung gắn liền với chương trình phổ thông. 
Tổ chức cho người học trải nghiệm thiết kế các công cụ đánh giá trong dạy học STEM. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày các quan niệm về dạy học STEM. 
Liệt kê các phương pháp và kĩ thuật dạy học có ưu thế trong dạy học STEM. 

Phân tích được lí do cần dạy học STEM, xu thế phát triển dạy học STEM. 

Phân tích các đặc trưng của dạy học STEM. 
Phân tích được các quy trình dạy học STEM được giới thiệu trong học phần. 

Thiết kế và thực hiện được kế hoạch dạy học các chủ đề STEM. 

Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học các chủ đề STEM. 
 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 TÂM LÝ HỌC 

GIỚI TÍNH 

1. Mục tiêu: 

 Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 
Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 

Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 
Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh 

văn hóa 

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 
phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân tích 

được bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 
biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.  

Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

72 KĨ NĂNG TƯ 
VẤN CÁ NHÂN 

VỀ KHÁM PHÁ, 

LỰA CHỌN VÀ 
PHÁT TRIỂN 

NGHỀ NGHIỆP 

CHO HỌC SINH 
TRUNG HỌC  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung 

học 
Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  
Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

73 NHỮNG VẤN ĐỀ 
GIÁO DỤC CẦN 

CẬP NHẬT  

1. Mục tiêu:  
Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng; hướng đổi mới  

Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 
Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường phổ 
thông nói riêng; hướng đổi mới 

Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng theo hướng căn bản và toàn diện 
Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, 

giáo dục trong nhà trường phổ thông 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 THAM VẤN 

HỌC ĐƯỜNG 

1 Mục tiêu:  

Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 
nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham 

vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 
Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

75 GIAO TIẾP SƯ 
PHẠM  

1. Mục tiêu:  
Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 

sống và trong môi trường sư phạm; 
Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 

Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 

theo nhóm; 
Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 

trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra:  
Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 

Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 
Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao tiếp 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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của bản thân 
Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

76 PHƯƠNG PHÁP 

HỌC TẬP, 
NGHIÊN CỨU 

CỦA SINH VIÊN 

1. Mục tiêu:  

Có kién thức về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên  
Có năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập, nghiên cứu. 

Có trách nhiệm với bản thân trong quá trình học tập, nghiên cứu ở trường đại học 

2. Chuẩn đầu ra: 
Phân tích được những quan niệm, nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

Vận dụng được những nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên để hình thành phong cách học tập 

mới cho bản thân 
Tích cực học tập và tham gia nghiên cứu khoa học 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV. Khóa luận tốt nghiệp và các môn thay thế 7     

  Tự chọn: chọn 1 trong 3 học phần sau 3     

77 Cơ học hệ chất 
điểm và vật rắn 

1. Mục tiêu:  
Hiểu được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chuyển động của hệ chất điểm, vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên 

trong cơ học. 

Vận dụng thuần thục các định luật cơ bản mô tả được các chuyển động của cơ hệ và vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lý, các 
chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong 

trường trung học theo chương trình giáo dục phổ thông. 

Củng cố quan điểm duy vật biện chứng; Hình thành thái độ nghiêm túc, tự học, hợp tác. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nắm được các khái niệm đặc trưng cho cơ hệ: động lượng, mômen động lượng. 

Vận dụng các định luật bảo toàn và biến thiên động lượng, mô-men động lượng giải được các bài toán chuyển động của cơ hệ 
Nắm được các đại lượng đặc trưng cho chuyển động về mặt năng lượng. 

Vận dụng các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học giải được các bài toán chuyển động của chất điểm, cơ hệ. 

Nắm được các dạng chuyển động của vật rắn và các đại lượng đặc trưng cho chuyển động đó. 
Xác định được quy luật chuyển động của vật rắn, điều kiện cân bằng của vật rắn, giải thích được các hiện tượng cơ học trong tự nhiên 

và ứng dụng vật rắn trong kỹ thuật. 

Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu, thể hiện được khả năng làm việc nhóm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

78 Điện đại cương 1. Mục tiêu:  
Trang bị cho sinh viên một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, mối liên hệ giữa các 

hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. 

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được các khái niệm điện tích, tương tác các điện tích; điện trường, cường độ điện trường, điện thông và định lý O-G, vectơ 
lưỡng cực điện, công của lực điện trường và thế năng của hệ điện tích. 

Trình bày được tính chất của điện trường đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Các công thức điện dung của một số loại tụ điện. 

Trình bày được các khái niệm về tương tác từ, định luật Ampe, từ trường, từ thông, định lý O-G, định lý lưu thông vectơ cảm ứng từ, 

công của lực từ. 

Trình bày được hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Lentz, một số ứng dụng của hiện tượn cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, hỗ 
cảm, năng lượng từ trường. 

Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập và giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống. 

 tượng vật lý có liên quan. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 1 

trong 2 học phần 

sau 

  4     

79 Phương pháp dạy 
học Vật lý ở 

trường phổ thông 

1. Mục tiêu:  
Trang bị một số kiến thức cơ bản về lí luận dạy học VL. 

Cung cấp một số kiến thức trọng tâm về dạy học tích hợp. 

Trang bị kỹ năng phân tích và tổ chức dạy học một số chủ đề trong chương trình VL 2018. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được nhiệm vụ dạy học VL, phương pháp nhận thức VL, yêu cầu về trình bày tài liệu bằng lời trong dạy học VL. 

Nêu được tác dụng, phân loại bài tập, thí nghiệm vật lí. 

Trình bày được yêu cầu, ý nghĩa về kiểm tra đánh giá. 
Nêu được một số khái niệm, nội dung về dạy học tích hợp. 

Phân tích được nội dung, phương pháp dạy học một số chủ đề trong chương trình vật lí 2018. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

80 HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC 

TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÝ  

1. Mục tiêu:  
Trang bị một số lí thuyết cơ bản về giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp và E-learning. 

Hưỡng dẫn kỹ năng thiết kế kế hoạch giáo dục về giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp và E-learning. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được một số lí luận về giáo dục STEM (quan niệm, vai trò, ý nghĩa...). 

Nêu được một số nội dung về hoạt động trải nghiệm (quan niệm, vai trò...). 

Trình bày đượcmột số nội dung về hoạt động hướng nghiệp (mục đích, hình thức...) 
Nêu được một số lí luận về sử dụng E-learning. 

Thiết kế được kế hoạch hoạt động giáo dục liên quan tới giáo dục STEM, trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp, E-learning. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5.2 Ngành sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (K43)    

I.  
Khối kiến thức 

đại cương 
        

1 Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

1 (Lý luận chính 

trị 1) 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 
thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

2 (Lý luận chính 
trị 2) 

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận 
chính trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 
này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 
Nam (Lý luận 

chính trị 4) 

1. Kiến thức: Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; Phân tích được quá trình hình 

thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới; Trình bày được kết quả của 
việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng: Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của 

Đảng; Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 
3. Thái độ: Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN; Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực: Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, 
trách nhiệm của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc 

quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành 

nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ 
lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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5 Tin học 1. Kiến thức:  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 
2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 
Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 

học) 
- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo 

dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và 
truyền thông) 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Giáo dục thể chất 

1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

7 Giáo dục thể chất 
2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Giáo dục thể chất 
3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 
cương  

1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 

trái quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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10 Tiếng Anh B11 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; 

có thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 
3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Tiếng Anh B12 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; 

có thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Tiếng Anh B13 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; 

có thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Tiếng Anh B21 1. Kiến thức:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa 

dạng để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác.  

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ 
vựng bao gồm các thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.  

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những độc thoại và hội thoại khá dài; nghe 

hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật 

liên quan tới người học; Về kỹ năng nói: giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên; sử dụng các câu 
chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau; Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng 

như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể. Về kỹ năng 

viết: phân biệt được thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết báo; viết báo 
cáo; viết blog; viết truyện ngắn; làm quen với viết luận. 

3. Thái độ:  
- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp; Sinh viên xây 

dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà; Có thái độ tôn trọng, lễ 
phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên; Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp; Thực hiện 

nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4. Năng lực:  
Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng 

lực tư duy phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Tiếng Anh B22 1. Kiến thức:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: Về ngữ pháp: nắm chắc vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp 
hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa dạng để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác; Về 

từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ vựng 

bao gồm các ngữ đồng vị, thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống; Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính 
xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Kĩ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn hội thoại hoặc lời nói khá dài; 

nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ 

thuật liên quan tới người học; Về kỹ năng nói: phản xạ tốt; giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát; bày tỏ quan điểm về một vấn đề 
một cách rõ ràng, mạch lạc; sử dụng các câu chi tiết trong nhiều chủ đề khác nhau; Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản 

phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau 

tùy theo mục đích cụ thể; Về kỹ năng viết: viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viêt luận nhằm mục đích miêu tả, kể 
chuyện, phê bình/ đánh giá, phân tích lợi ích và tác hại, bày tỏ ý kiến… 

3. Thái độ:  

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.  
- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà 

còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà; Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên; Có thái độ thân 

thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp; Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử; Phát 

huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4. Năng lực:  
Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; Năng 

lực tư duy phản biện; Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Toán cho Vật lý 1 

(Hàm nhiều biến 
và phương trình vi 

phân) 

Mathematics for 
Physics 1 

(Multivariate 

Function and 

differential 

equation) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Phép tính vi phân hàm một, nhiều biến, tích phân bội, phương trình vi phân, giải tích 

vector. 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Toán cho Vật lý 2 

(Đại số tuyến tính) 

Mathematics for 
Physics 2 (Linear 

Algebra) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 
Science 2 

(Chemistry) 

1. Kiến thức: Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH; Biết các phản ứng 

hóa học xảy ra trong cơ thể người; Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại; Nắm được 
thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau; Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Biết 

các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

2. Kĩ năng 
- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên.  

- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

 - Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 
- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này.  

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên 

môn. 
3. Thái độ: Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục 

vụ cho việc giảng dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm nền 
tảng, bổ trợ: Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn; Vận dụng kiến thức liên môn để giải 

thích các nội dung của môn Hóa học; Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học. 

18 Khoa học tự nhiên 
3 (Sinh học) 

Science 3 

(Biology) 

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: 
- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá 

trình quang hợp và hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học. 
- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ 

sinh thái. 

- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái. 
- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến 

học đường. 

- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất. 
- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng 

thuốc kiểm soát bệnh tiểu đường. 

- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật. 
- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được 

nguyên tắc mà con người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng. 
- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của 

tiêm chủng mở rộng. 

- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào. 
- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô 

nhiễm nước và không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí. 

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục 

2. Kĩ năng: 

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức; Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v; Kỹ năng 

học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp; Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa 
3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học; Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc 

rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH. 
4. Năng lực: 

- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt 

động trải nghiện; năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v 
- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành       

  Bắt buộc   53     

19 Tiếng Anh chuyên 

ngành (English for 

Physics) 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý.  

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. + Sinh viên hiểu được và giải thích được 

một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh. 
- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý.  

2. Kỹ năng:  

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  
- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 

3. Thái độ 
 - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

 - Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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20 Cơ học đại cương 

(Mechanics) 
1. Kiến thức 
Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ 

chất điểm, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ 

quy chiếu quán tính và không quán tính. 
2. Kĩ năng 

Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản 

chi phối các chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định 
luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp 

và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Điện và từ 

(Electricity and 
Magnetism) 

1. Kiến thức 

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô 
tả chúng. Vai trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 

2. Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải 
thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, 

làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Quang học 

(Optics) 

1. Kiến thức:  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang học lượng tử. 
- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại. 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng 
dụng của môn học trong thực tế. 

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức. 
4. Năng lực: 

- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học. 

- Nghiên cứu khoa học. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Điện động lực 

(Electrodynamics) 

1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ 

điển được xét theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới 

tính gián đoạn của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên 
tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, 

được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết 

luận khác về các hiện tượng điện từ.. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp 
cận và nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Cơ học lượng tử 

(Quantum 

mechanics) 

1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 

động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Vật lý thống kê 
(Statistical 

Physics) 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 
hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 

vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Phương pháp toán 

lý (Mathematical 

Methods in 
Physics) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

2 Hk6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Vật lý phân tử và 

nhiệt học 

(Molecular 
Physics and 

Thermodynamics) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở 

đó giải thích được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử. 

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện 
tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu. 

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

3 Hk3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Dao động và sóng 

(Oscillations and 
Waves ) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ 

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương    trình và giải thích được các hiện 
tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

(Atomic and 

Nuclear Physics  

1.Kiến thức 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản 

về cấu trúc hạt nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 

2. Kĩ năng 
- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân. 

- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá 

trình biến đổi hạt nhân. 
3. Thái độ 

  Nghiêm túc, chăm chỉ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Thiên văn 
(Astronomy) 

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo 
khoa vật lý 12. Bước đầu hình thành kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại 

nhỏ. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 
môn học. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Thực hành Vật lý 
đại cương 1 

(Fundamental 

Physics in 
 Practice 1) 

1. Kiến thức:  
Sau khi hoàn thành môn học sinh viên: 

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường). 

- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý. 
- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý. 

2. Kĩ năng: 

- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số. 
- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy. 

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, 

điện học 1. 
- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí 

nghiệm; biết rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm. 

- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm. 
- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh. 

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực giáo dục. 
- Năng lực dạy học. 

2 Hk4 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như 

quy định. 

32 Thực hành Vật lý 

đại cương 2 

(Fundamental 

Physics in 

 Practice 2) 

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt 

khác những định luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra. 

- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương. 

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 

- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản: 
 + Phép đo các đại lượng vật lý 

 + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo . 

 + Hiểu qui tắc làm tròn số. 
 + Biết cách vẽ đồ thị vật lí. 

 + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm. 

 + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng. 
2. Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết 

quả…). Những lưu ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện. 

3. Thái độ: Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ 
mỉ, khách quan và trung thực…) 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung thì còn phải có năng 

lực đặc thù: 
- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, 

phép đo mới, ứng dụng mới.. 

- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử. 
- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh. 

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm. 

- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra. 
- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả ? 

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 

trung bình cộng của điểm các bài 
thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 
được chuyển sang điểm chữ như 

quy định. 

33 Kỹ thuật nhiệt và 

ĐCĐT (Heat 
engineering and 

internal 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong. 

2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt. 
3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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combustion 
engine) 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Kỹ thuật điện tử 
(Electrical 

Enginnering) 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  
2.. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân 

dụng. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện 
4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Kỹ thuật điện tử 

(Electronic 

Enginnering) 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều 

một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  

2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết 
bị điện tử. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

36 Cơ lý thuyết 

(Theoretical 

Mechanics) 

1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp 

toán học giải thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng 

để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 
2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng 

dụng để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Vật lý chất rắn 

Solid state Physics 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các 

tính chất, nhiệt động, điện, từ và quang của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 
2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 02 

môn 

  4     

38 Phương pháp tính 

(Numerical 

method) 

1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

39 Vật lý hiện đại 

(Modern Physics) 

1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý 

theo quan điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các 
nguyên tử trên cơ sở vật lý lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức 

tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và 

nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Nhiệt động lực 
học 

(Thermodynamics) 

1. Kiến thức 
- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học. 

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt 
dung phân tử, nhiệt lượng thu gọn, entropy. 

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách 

khác nhau. 
- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của 

khí lý tưởng. 

- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut. 
- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất. 

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý. 

2. Kĩ năng 
- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí 

trong quá trình biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh. 

- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật. 

3 Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Tin học cho Vật lý 

(Computational 
Physics) 

1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các 

bài toán vật lý, lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác. 
2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Mạng điện-Điện 

lạnh gia dụng 

(Electrical 

Network and 
Refrigeration 

machines at 

Home) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực thực hành 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Máy biến áp và 

thiết bị điện gia 
dụng 

(Transformers and 

electrical 
Equipments at 

Home) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng 

các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực thực hành 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Động cơ điện một 

pha và ba pha (AC 

Electric Motors) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và 

bảo dưỡng động cơ điện một pha và 3 pha. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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4.. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực thực hành 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 37     

  Bắt buộc   35     

45 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 
thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Tâm lý học sư 
phạm và tâm lý 

học lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 
tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 
lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 



551 

 
học (Giáo dục học 
1) 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  
- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Lý luận dạy học và 
lý luận giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

(Methods of 
Scientific 

Research and 

Education in 
Physics) 

1. Kiến thức 

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học. 
- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ. 

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học 

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học. 
- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu. 
- Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài. 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài 
- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận 

ba đoạn). 

- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 
- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ). 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học) 

50 Lí luận dạy học 

vật lí (Principles 

and Methods of 
Physical 

Education in 

School) 

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông 

và các biện pháp thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích 

hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy học các loại bài lên lớp về vật lí. 
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp 

về vật lí, KHTN, hoạt động trải nghiệm. 

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

51 Nghiên cứu dạy 
học chương trình 

vật lí PT (Physical 

Curricumlum 

Research in 

School) 

1. Kiến thức 
- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường.  

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN. 

2. Kĩ năng 

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; 

Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng 

định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học 

xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 

niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Phát triển được chương trình ở từng đề tài 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

52 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học vật 
lí (Testing and 

Assessment in 

Physical 
Education) 

1.Kiến thức 

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, 
các kĩ thuật, hình thức, công cụ đánh giá. 

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá. 

- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá. 
2. Kĩ năng 

- Thiết kế được các công cụ đánh giá. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 
học vật lí 

(Application of 

softwares in 
Physical 

Education in 

School) 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí. 

2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện. 
3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Sử dụng thiết bị 
thí nghiệm trong 

dạy học vật lí PT 

(Application of 
Experimental 

Equipments in 

Physical 
Education at 

School) 

1. Kiến thức 
- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông. 

2. Kĩ năng 

- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí. 
- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm. 

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ 
vạn năng, máy đo thời gian kết nối với cổng quang điện… 

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí. 

- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí. 
- Sử dụng được thiết bị thí nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như 

quy định. 

55 Thực hành sư 

phạm 1 (02 TC: 01 
TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 

lí) (Educational 
Practice 1) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 
nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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học sinh trên lớp học 
Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí. 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 
3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

56 Thực hành sư 

phạm 2 (02 TC: 01 
TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 

lí) (Educational 
Practice 2) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  
- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 
tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Tín chỉ 2: 
1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

2. Kĩ năng 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí. 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, 
KHTN và dạy học chủ đề STEM. 

3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Thực tập sư phạm 
1 (Educational 

Practice in School 

1) 

  3 HK5 Theo quy chế TTSP 

58 Thực tập sư phạm 

2 (Educational 

Practice in School 
2) 

  4 HK7 Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn: chọn 1 

môn 

  2     

59 Lịch sử vật lý 
(History of 

Physics) 

1. Kiến thức 
- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa 

học Vật lí trong các giai đoạn. 

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1. 
- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX. 

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại. 

2. Kĩ năng 
- Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí. 
- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí.. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

60 Một số phương 

pháp, kỹ thuật dạy 
học tích cực 

(Methods of 

Active Education 
in School) 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: 
Khái niệm, đặc điểm, các bước tổ chức. 

- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, 

các bước thực hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng. 
- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các phương pháp và kĩ thuật dạy học được 

giới thiệu trong học phần. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy 

học một số nội dung vật lí ở trường phổ thông. 

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Dạy bài tập vật lý 
ở trường PT 

(Methods of 

problem teaching 
in School) 

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải 
BTVL. 

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS. 

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Sử dụng E-
learning trong dạy 

học vật lý 
(Application of E-

Learning in 

Physical 
Education at 

School) 

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning. 
2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-

learning. 
3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Phân tích chương 

trình Vật lý trong 
dạy học khoa học 

tự nhiên 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông. 
- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các 

chủ đề KHTN. Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được 

quy trình phát triển chương trình vật lí trong môn KHTN. 
2. Kĩ năng:  

- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các 

hoạt động dạy học đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí. 
3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN). 

IV. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 7     

  Tự chọn: chọn 1 

trong 3 học phần 

sau 

  3     

64 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn 
(Mechanics) 

1. Kiến thức 

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học 
hệ chất điểm và vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. 

2. Kĩ năng 

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các 
chuyển động này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó 

trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 
- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển 

động thường gặp và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn Vật lý và Khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Điện đại cương + Kiến thức 
Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, 

mối liên hệ giữa các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng 

dụng trong kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 
+ Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương 

tác từ để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 
+ Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 
+ Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và 

cuộc sống, làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Lý thuyết thống kê 
hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 
hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 

vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 1 

trong 2 học phần 

sau 

  4     

67 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 

động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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68 Phương pháp dạy 

học Vật lý ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 
2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Ngành sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (Áp dụng cho K44,45,46)       

I. 
Khối kiến thức 

đại cương 
        

1 Triết học Mác-

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 
động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 
- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
 1. Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam 

1. Kiến thức: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo 
của Đảng đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược (1945- 1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng: Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử; Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập 
môn học; Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước đồng thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ: Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 
quan, nâng cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại; Nâng cao ý thức 

trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về: Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tin học 1. Kiến thức:  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 
viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 
Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 
trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 

Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 
- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 
nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 
Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 

học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo 
dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và 

truyền thông) 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Giáo dục thể chất 
1 

1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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8 Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Giáo dục thể chất 
3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Pháp luật đại 
cương  

1. Kiến thức:  
- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Tiếng Anh B11 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; 

có thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiếng Anh B12 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; 

có thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Tiếng Anh B13 Nắm được ý chính khi nghe (đọc) các văn bản chuẩn về đề tài phổ thông: tạo ra những ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc; 

có thể miêu tả được những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Tiếng Anh B21 1. Kiến thức:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa 

dạng để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác.  

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ 
vựng bao gồm các thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.  

- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những độc thoại và hội thoại khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi nghi 

thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học. 
- Về kỹ năng nói: giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên; sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong 

nhiều chủ đề khác nhau.  

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc 

độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể. 

- Về kỹ năng viết: phân biệt được thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viết 

báo; viết báo cáo; viết blog; viết truyện ngắn; làm quen với viết luận. 
3. Thái độ:  

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.  

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 
- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  
- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử.  

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4. Năng lực:  
Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Tiếng Anh B22 1. Kiến thức:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Về ngữ pháp: nắm chắc vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc đa 
dạng để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt và chính xác.  

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp với chủ đề quen thuộc một cách thuần thục; bổ sung vốn từ 

vựng bao gồm các ngữ đồng vị, thành ngữ, tục ngữ đa đạng về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.  
- Về ngữ âm: phát âm rõ ràng và chính xác; câu nói với trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu tự nhiên; hạn chế ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.  

2. Kĩ năng:  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn hội thoại hoặc lời nói khá dài; nghe hiểu các hội thoại nghi thức và phi 

nghi thức thuộc các chủ đề quen thuộc, và một số phát ngôn về lĩnh vực học thuật hoặc kỹ thuật liên quan tới người học. 

- Về kỹ năng nói: phản xạ tốt; giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát; bày tỏ quan điểm về một vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc; sử 
dụng các câu chi tiết trong nhiều chủ đề khác nhau. 

- Về kỹ năng đọc: hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; điều chỉnh phương thức và tốc 

độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau tùy theo mục đích cụ thể. 
- Về kỹ năng viết: viết thư/ email trang trọng và không trang trọng; viêt luận nhằm mục đích miêu tả, kể chuyện, phê bình/ đánh giá, 

phân tích lợi ích và tác hại, bày tỏ ý kiến… 

3. Thái độ:  
- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.  

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  
- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử.  

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4. Năng lực:  
Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp 

16 Toán cho Vật lý 1 

(Hàm nhiều biến 

và phương trình vi 

phân) 
Mathematics for 

Physics 1 

(Multivariate 
Function and 

differential 

equation) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Phép tính vi phân hàm một, nhiều biến, tích phân bội, phương trình vi phân, giải tích 

vector. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực ngoại ngữ 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Toán cho Vật lý 2 

(Đại số tuyến tính) 
Mathematics for 

Physics 2 (Linear 

Algebra) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hàm số biến phức và xác suất thống kê 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Khoa học tự nhiên 
2 (Hóa học) 

Science 2 

(Chemistry) 

1. Kiến thức: 
 - Biết lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử. 

 - Biết các thuyết về axit, bazơ và chỉ số pH. 

 - Biết các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người. 
 - Nắm được các mỏ kim loại trên thế giới và Việt Nam, biết cách tinh luyện kim loại. 

 - Nắm được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



570 

 
 - Nắm được các vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 
 - Biết các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

2. Kĩ năng 

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của khoa học tự nhiên.  
- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

 - Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này.  
- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên 

môn. 

3. Thái độ 
   Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc 

giảng dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên sau này 

4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm nền 

tảng, bổ trợ: 

- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn. 
- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học. 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Khoa học tự nhiên 

3 (Sinh học) 
Science 3 

(Biology) 

1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu theo thời gian và vai trò của sinh vật thông qua 2 quá 
trình quang hợp và hô hấp trong việc điều hòa O2 và CO2. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học. 

- Năng lực phân tích và đánh giá được sự biến đổi về dòng vật chất và năng lượng trong xảy ra trong chuỗi và lưới thức ăn của hệ 
sinh thái. 

- Năng lực tính toán từ các số liệu cung cấp để hiểu được hiệu suất sinh thái. Vẽ được tháp sinh thái. 

- Nắm vững kiến thức về các giác quan của cơ thể người, đặc biệt là 2 giác quan là thị giác và thính giác có liên quan mật thiết đến 

học đường. 

- Nắm vững kiến thức về một cung phản xạ và vận dụng kiến thức đó trong học tập và sản xuất. 

- Nắm vững được cơ chế điều khiển mọi hoạt động của con người do thần kinh và hormone điều kiển. Hiểu và biết cách sử dụng 
thuốc kiểm soát bệnh tiểu đường. 

- Nắm vững cơ chế điều nhiệt và chống mất nhiệt cho người và động vật. 

- Nắm vững kiến thức về tiêu hóa ở người và một số kiến thức liên quan đến một số bệnh tiêu hóa thông thường. 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về di truyển. Hiểu được nguyên nhân dẫn đến một số rối loạn di truyền ở người. Nắm vững được 

nguyên tắc mà con người đã dùng để cải tiến giống vật nuôi và cây trồng. 

- Nắm vững kiên thức về nguồn bệnh và cách nhiễm và lây một số bệnh thường gặp ở người. Cơ chế miễn dịch, vac-xin và vai trò của 
tiêm chủng mở rộng. 

- Hiểu được nạm dụng thuốc là và rượu gì và có tác hại như thế nào. 
- Hiểu được hoạt động của con người trên thế giới có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu như thế nào. Nắm vững được thế nào là ô 

nhiễm nước và không khí và một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và không khí. 

- Nắm vững nguyên nhân và cách khắc phục ô nhiễm môi trường nước và không khí trong nhà và cách khắc phục 
2. Kĩ năng: 

- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 

- Kỹ năng phát triển ngôn ngư và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình.v.v 
- Kỹ năng học tấp kiến thức tích hợp để có thể giảng dạy môn khoa học tích hợp. 

- Kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa 

3. Thái độ: 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung môn học. 

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua việc rèn luyện NCKH và hướng dẫn NCKH. 

4. Năng lực: 
- Những năng lực chung: Năng lực giáo dục về thiên nhiên và vai trò của khoa học đối với phát triển xã hội, năng lực tổ chức hoạt 

động trải nghiện; năng lực tư vấn, tham vấn về các vấn đề KHTN liên quan đến Sinh học; Năng lực hợp tác và NCKH v.v 

- Năng lực dạy học: Năng lực dạy học kiến thức KHTN, dạy học tích hợp v.v 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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II.2. Khối kiến thức chuyên ngành       

  Bắt buộc   53     

20 Tiếng Anh chuyên 

ngành (English for 

Physics) 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về vật lý.  

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. + Sinh viên hiểu được và giải thích được 
một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành vật lý.  

2. Kỹ năng:  
- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  

- Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 
- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 

3. Thái độ 

 - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 
 - Có thái độ sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Cơ học đại cương 

(Mechanics) 

1. Kiến thức 

Học phần Cơ học nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm và hệ 
chất điểm, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu trong các hệ 

quy chiếu quán tính và không quán tính. 

2. Kĩ năng 
Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động cơ học của chất điểm, hệ chất điểm và các định luật cơ bản 

chi phối các chuyển động này: các định luật Niutơn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. Sử dụng thuần thục các định 

luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật.  
3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động cơ, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp 

và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Điện và từ 

(Electricity and 

Magnetism) 

1. Kiến thức 

Học phần Điện và từ nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện từ và các định luật mô 

tả chúng. Vai trò của tương tác điện từ trong tự nhiên và ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 
2. Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn điện từ học. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện từ để giải 

thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 
3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống, 

làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Quang học 

(Optics) 

1. Kiến thức:  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang học lượng tử. 

- Trang bị một số kiến thức về quang học hiện đại. 
2. Kỹ năng: 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập; giải thích các hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến môn học và các ứng 

dụng của môn học trong thực tế. 
3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác trong việc lĩnh hội kiến thức. 

4. Năng lực: 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Dạy được học phần quang học và giải thích được các hiện tượng liên quan đến quang học. 
- Nghiên cứu khoa học. 

24 Điện động lực 

(Electrodynamics) 

1. Kiến thức: Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ 

điển được xét theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới 
tính gián đoạn của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên 

tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, 

được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết 
luận khác về các hiện tượng điện từ.. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC là môn học cần thiết để sinh viên tiếp 

cận và nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Cơ học lượng tử 
(Quantum 

mechanics) 

1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 
động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 

nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Vật lý thống kê 
(Statistical 

Physics) 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 
hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 

vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Phương pháp toán 

lý (Mathematical 

Methods in 
Physics) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về giải tích vector, nắm được các phương pháp giải các phương trình vật lý toán. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết để giải một số bài toán vật lý. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tự vận dụng kiến thức làm bài tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

2 Hk6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Vật lý phân tử và 

nhiệt học 
(Molecular 

Physics and 

Thermodynamics) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở 

đó giải thích được những tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử. 
2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các hiện 

tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tậpvà nghiên cứu. 
4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

3 Hk3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Dao động và sóng 

(Oscillations and 
Waves ) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ 

2. Kĩ năng: Người học biết vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương    trình và giải thích được các hiện 
tượng vật lý có liên quan. 

3. Thái độ: chuyên cần, hăng say học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực : Năng lực dạy học Vật lý. 

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 
(Atomic and 

Nuclear Physics  

1.Kiến thức 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức cơ bản 
về cấu trúc hạt nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 

2. Kĩ năng 

- Sinh viên phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt nhân. 
- Giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về năng lượng hạt nhân và các quá 

trình biến đổi hạt nhân. 

3. Thái độ 
  Nghiêm túc, chăm chỉ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Thiên văn 
(Astronomy) 

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về thiên văn học giúp sinh viên ra trường có thể dạy tốt phần thiên văn trong sách giáo 
khoa vật lý 12. Bước đầu hình thành kỹ năng thực hành quan sát các thiên thể và sử dụng một số loại kính thiên văn quang học loại 

nhỏ. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết tìm, sử lý và phân tích tài liệu. Thực hành quan sát, quan trắc. 
3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 

môn học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Thực hành Vật lý 
đại cương 1 

(Fundamental 

Physics in 
 Practice 1) 

1. Kiến thức:  
Sau khi hoàn thành môn học sinh viên: 

- Nắm được hệ thống các thí nghiệm phần cơ học, nhiệt học, điện học 1 (dòng điện một chiều, dòng điện trong các môi trường). 

- Hiểu biết về phép đo đại lượng vật lý. 
- Có thể ứng dụng các bài thí nghiệm vào bài giảng vật lý. 

2. Kĩ năng: 

- Biết cách tính sai số trong các phép đo, phương pháp làm tròn số. 
- Biểu diễn được kết quả đo bằng đồ thị, biết nội suy, ngoại suy. 

- Biết kiểm nghiệm các khái niệm, các định luật cơ bản, các đại lượng của vật lý được trình bày trong giáo trình cơ học, nhiệt học, 

điện học 1. 
- Rèn luyện các kỹ năng làm thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm sử dụng thiết bị, tiến hành thí nghiệm , thu thập số liệu và xử lý kết quả thí 

nghiệm; biết rút ra những kết kuận và những đánh giá về thiết bị sau khi thí nghiệm. 

- Biết viết báo cáo một bài thí nghiệm. 
- Học được cách tổ chức 1 buổi thí nghiệm và phương pháp hướng dẫn, kiểm tra đáng giá kết quả thí nghiệm của học sinh. 

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, tự giác khi tiến hành thí nghiệm. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực giáo dục. 

- Năng lực dạy học. 

2 Hk4 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 
trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 
điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như 

quy định. 

33 Thực hành Vật lý 

đại cương 2 
(Fundamental 

Physics in 

 Practice 2) 

1. Kiến thức: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm nên hầu hết các định luật Vật lí được thiết lập qua con đường thực nghiệm. Mặt 

khác những định luật này chỉ có ý nghĩa Vật lí khi đã được thực nghiệm kiểm tra. 
- Khảo sát một số hiện tượng và kiểm nghiệm một số định luật đã học trong chương trình Vật lý đại cương. 

- Tìm hiểu một số ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, trong cuộc sống của con người trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 

- Làm quen với các thiết bị đo và sử dụng thành thạo lí thuyết đo cơ bản: 
 + Phép đo các đại lượng vật lý 

 + Tìm hiểu về sai số của phép đo và cách xác định sai số của phép đo . 

 + Hiểu qui tắc làm tròn số. 
 + Biết cách vẽ đồ thị vật lí. 

 + Biết cách sử dụng các loại đồng hồ đo điện và các dụng cụ trong các bài thí nghiệm. 

 + Biết cách đọc các chỉ số trên dụng cụ đo và trên linh kiện điện tử thông dụng. 
2. Kĩ năng: Biết phương pháp nghiên cứu và làm công tác thực nghiệm( trình bày kết quả nghiên cứu, sử lý số liệu, phân tích kết 

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 
thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. Điểm 

trung bình cộng của điểm các bài 
thực hành trong học kì được làm 

tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 
được chuyển sang điểm chữ như 

quy định. 
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quả…). Những lưu ý và đảm bảo an toàn khi sử dụng dụng cụ đo điện. 
3. Thái độ: Rèn luyện tác phong và những đức tính cần thiết của người làm công tác thực nghiệm khoa học ( nghiêm túc, thận trọng, tỉ 

mỉ, khách quan và trung thực…) 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Người làm thí nghiệm thì ngoài những năng lực chung thì còn phải có năng 
lực đặc thù: 

- Người học biết cách phát triển tư duy qua các bài thí nghiệm có sẵn , để từ đó nâng cấp , phát triển thành các bài thí nghiệm mới, 

phép đo mới, ứng dụng mới.. 
- Thành thạo lắp đặt sơ đồ các mạch điện- điện tử. 

- Biết cách lắp giáp các linh kiện thành bài thí nghiệm hoàn chỉnh. 

- Biết ý nghĩa , tác dụng của từng dụng cụ trong từng bài thí nghiệm. 
- Biết tiên đoán các hiện tượng vật lí có thể xảy ra. 

- Biết đánh giá kết quả đã đo được có phù hợp không và nhận xét về kết quả ? 

34 Kỹ thuật nhiệt và 
ĐCĐT (Heat 

engineering and 

internal 
combustion 

engine) 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các loại động cơ nhiệt, kết cấu hoạt động của các loại động cơ đốt trong. 
2. Kĩ năng: Kỹ năng vận hành và thay thế các bộ phận trên một số các động cơ nhiệt. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị nhiệt. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Kỹ thuật điện tử 

(Electrical 

Enginnering) 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về mạch điện xoay chiều một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  

2.. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện sinh hoạt và trong các thiết bị điện dân 

dụng. 
3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Kỹ thuật điện tử 

(Electronic 

Enginnering) 

1. Kiến thức: Trang bị các kiến thức về các linh kiện điệ tử cơ bản, các mạch điện tử cơ bản và các ứng dụng mạch điện xoay chiều 

một pha, ba pha và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện.  

2. Kĩ năng: Kỹ năng tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các thiết bị điện tử trong các thiết 
bị điện tử. 

3. Thái độ: Làm chủ các thiết bị điện tử. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực day học vật lý phổ thông, (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Cơ lý thuyết 

(Theoretical 
Mechanics) 

1. Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp 

toán học giải thích để tìm lại các qui luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng 
để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 

2. Kĩ năng: Sử dụng các phương pháp toán học để tìm lại các qui luật của cơ học, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng 

dụng để giải quyết một số bài toán gần với thực tế. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Vật lý chất rắn 
Solid state Physics 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về cấu trúc vật rắn, dao động mạng tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, các 
tính chất, nhiệt động, điện, từ và quang của vật rắn. Gới thiệu một số phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 

2. Kĩ năng: vận dụng các kiến thức được học để nghiên cứu các tính chất của hệ tinh thể. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Cá ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thự) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Ứng dụng của Vật 
lý trong khoa học 

và y – sinh 

1. Kiến thức: 
Trang bị kiến thức về cấu tạo và hoạt động của các đối tượng mà có ứng dụng các cơ sở vật lý. 

2. Kĩ năng: 

Hình thành kỹ năng phân tích các giải pháp ứng dụng, kỹ năng ứng dụng vât lý vào cuộc sống, kỹ năng vận hành sử dụng các thiết bị 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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có ứng dụng vật lý. 
- Nhận biết 

Biết được vai trò của cảm biến và các phương pháp chụp ảnh sử dụng trong y khoa 

- Thông hiểu 
Hiểu rõ cấu tạo, hoạt động của một số cảm biến, một số các phương pháp chụp ảnh trong y khoa. 

- Vận dụng 

Sử dụng được một số cảm biến để có thể thực hiện việc thu nhận tín hiệu và cơ sở xây dựng ảnh y khoa. 
- Vận dụng cao 

Từ cơ sở xây dựng ảnh y khoa, có thể trích xuất một số thông tin nhằm phục vụ chẩn đoán sơ bộ về ảnh y khoa.  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 02 

môn 

  4     

40 Phương pháp tính 

(Numerical 
method) 

1. Kiến thức: Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Vật lý hiện đại 

(Modern Physics) 

1. Kiến thức: Môn học Vật lý hiện đại cung cấp những kiến thức vật lý hiện đại và phương pháp để nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý 

theo quan điểm hiện đại như: Ứng dụng lý thuyết nhiễu loạn để tính một số hiệu ứng vật lý, nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của các 
nguyên tử trên cơ sở vật lý lượng tử, những tính chất vật lý của chân không…Giúp cho sinh viên hiểu được đầy đủ và sâu sắc bức 

tranh vật lý, môn học này rất bổ ích cho giáo viên dạy vật lý PTTH cũng như với những bậc học sau đại học.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học Vật lý hiện đại là môn học cần thiết giúp sinh viên tiếp cận và 

nghiên cứu các vấn đề của Vật lý hiện đại. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Nhiệt động lực 

học 

(Thermodynamics) 

1. Kiến thức 

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học. 

- Phân biệt được trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng, quá trình thuận nghịch theo quan điểm của Nhiệt động lực học. 
- Phân biệt được các khái niệm: năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt 

dung phân tử, nhiệt lượng thu gọn, entropy. 

- Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách 
khác nhau. 

- Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của 

khí lý tưởng. 
- Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut. 

- Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất. 

- Sự chuyển pha trong các hệ vật lý. 

2. Kĩ năng 

- Giải các bài tập liên quan đến: tính công và nhiệt lượng trao đổi, độ biến thiên nội năng, tính độ biến thiên entropy của một hệ khí 

trong quá trình biến đổi trạng thái; tính công suất và hiệu suất của động cơ nhiệt, hệ số làm lạnh của máy lạnh. 
- Giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như khoa học kĩ thuật. 

3 Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 
- Có ý thức tự học, hợp tác. 

4 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): nhóm năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

43 Tin học cho Vật lý 
(Computational 

Physics) 

1. Kiến thức: Giúp cho học viên nắm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Mathematica, các ứng dụng của nó trong việc giải các 
bài toán vật lý, lập trình để mô phỏng các quá trình vật lý và các vấn đề khác. 

2. Kĩ năng: thành thạo các cú pháp của mathematica và cách tính toán trên máy tính 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): có thể sử dụng phần mềm này để lập trình các bài toán mô phỏng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Mạng điện-Điện 

lạnh gia dụng 
(Electrical 

Network and 

Refrigeration 
machines at 

Home) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Thiết kế, thi công mạng điện sinh hoạt. Sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng phổ biến. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác nhóm. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực thực hành 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Máy biến áp và 

thiết bị điện gia 

dụng 
(Transformers and 

electrical 

Equipments at 
Home) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng. Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng 

các loại máy biến áp dân dụng và thiết bị điện dân dụng 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực thực hành 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Động cơ điện một 
pha và ba pha (AC 

Electric Motors) 

1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha và ba pha. dạy nghề, sửa chữa và 
bảo dưỡng động cơ điện một pha và 3 pha. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn. Nâng cao kĩ năng thực hành 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4.. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực thực hành 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tự đánh giá 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

- Năng lực ngoại ngữ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 37     

  Bắt buộc   35     

47 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 
cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 
thực tập sau này.  

  

48 Tâm lý học sư 
phạm và tâm lý 

học lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 
tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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50 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

(Methods of 

Scientific 

Research and 

Education in 
Physics) 

1. Kiến thức 

- Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học. 
- Biết được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ. 

- Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học 

- Biết thế nào là phương pháp, phương pháp nghiên cứu khoa học. 

- Lập được bảng phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng được từng PPNCKH phổ biến trong thực hiện một đề tài khoa học 

- Xác định được đề tài khoa học chuyên ngàng dự kiến nghiên cứu. 
- Biết cách lập kế hoạch nghiên cứu đề tài. 

- Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài 
- Biết lập cách trình bày một đề tài khoa học qua các khái niệm, phán đoán và suy luận khoa học (đặc biệt là suy luận phổ biến là luận 

ba đoạn). 
- Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 

- Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ). 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực vận dụng khi xây dựng đề tài khoa học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực nghiên cứu khoa học) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Lí luận dạy học 

vật lí (Principles 

and Methods of 
Physical 

Education in 

School) 

1. Kiến thức: Hiểu PPDHVL là một trong các khoa học giáo dục; Trình bày được những nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường phổ thông 

và các biện pháp thực hiện chúng; Trình bày được các PPDHVL chủ yếu ở trường phổ thông; Trình bày được lí luận về dạy học tích 

hợp; Biết cách lập kế hoạch dạy học các loại bài lên lớp về vật lí. 
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục trong việc soạn giáo án một bài lên lớp 

về vật lí, KHTN, hoạt động trải nghiệm. 

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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53 Nghiên cứu dạy 

học chương trình 

vật lí PT (Physical 

Curricumlum 
Research in 

School) 

1. Kiến thức 
- Tóm tắt được nội dung cơ bản của đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; Vật lí nhiệt và Khí 

lí tưởng; Điện trường, Từ trường.  

- Tóm tắt được nội dung môn KHTN. 
2. Kĩ năng 

- Phân tích được nội dung và phương pháp giảng dạy đề tài Động học; Động lực học; Công, năng lượng, công suất và Động lượng; 

Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng; Điện trường, Từ trường. Phân tích được nội dung môn KHTN. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động học. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây dựng 

định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 
- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Động lực học. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Động lực học, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 

dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Công, năng lượng, công suất và Động lượng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học 
xây dựng khái niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Vật lí nhiệt và Khí lí tưởng, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái 
niệm mới, xây dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Điện trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Điện trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 
dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Giải được các bài tập vật lý thuộc đề tài Từ trường. 

- Lập được kế hoạch dạy học đề tài Từ trường, kế hoạch dạy học một số bài học điển hình: Bài học xây dựng khái niệm mới, xây 
dựng định luật, giải bài tập vật lý, bài học tổng kết ôn tập hệ thống hóa kiến thức. 

- Phát triển được chương trình ở từng đề tài 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học vật 
lí (Testing and 

Assessment in 
Physical 

Education) 

1.Kiến thức 

- Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, 
các kĩ thuật, hình thức, công cụ đánh giá. 

- Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá. 
- Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá. 

2. Kĩ năng 

- Thiết kế được các công cụ đánh giá. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tích cực tìm hiểu các kĩ thuật, công cụ đánh giá và vận dụng vào bộ môn vật lí. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 
- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 
học vật lí 

(Application of 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về sử dụng CNTT trong dạy học vật lí. 

2. Kĩ năng: Sử dụng được các phần mềm dạy học vật lí, soạn bài giảng có sử dụng phần mềm, sản phẩm đa phương tiện. 
3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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softwares in 
Physical 

Education in 

School) 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Sử dụng thiết bị 

thí nghiệm trong 

dạy học vật lí PT 
(Application of 

Experimental 

Equipments in 
Physical 

Education at 

School) 

1. Kiến thức 

- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Vật lí phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Thiết kế các phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm nội dung một số định luật vật lí. 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá NLHS khi sử dụng thiết bị thí nghiệm. 
- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm vật lí phổ thông, sử dụng thành thạo một số dụng cụ đo như vôn kế, ampe kế, điện kế, đồng hồ 

vạn năng, máy đo thời gian kết nối với cổng quang điện… 

- Có khả năng thiết kế, chế tạo những thí nghiệm đơn giản trong dạy học vật lí. 
- Có thể sử lí kết quả thu được từ các thí nghiệm vật lí. 

- Sử dụng được thiết bị thí nghiệm để tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 

- Tích cực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 
được cho theo thang điểm 10. Điểm 

trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kì được làm 
tròn đến một chữ số thập phân là 

điểm học phần thực hành, sau đó 

được chuyển sang điểm chữ như 
quy định. 

57 Thực hành sư 
phạm 1 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 

lí) (Educational 

Practice 1) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 
Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí. 

- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 
3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Thực hành sư 

phạm 2 (02 TC: 01 
TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 

lí) (Educational 
Practice 2) 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  
- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 
tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Tín chỉ 2: 
1. Kiến thức 

- Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

2. Kĩ năng 
- Soạn thảo tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí. 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp về Vật lí, 
KHTN và dạy học chủ đề STEM. 

3. Thái độ 

Thái độ, tác phong: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

59 Thực tập sư phạm 
1 (Educational 

Practice in School 

1) 

Theo quy chế thực tập sư phạm 3 HK5 Theo quy chế thực tập sư phạm 

60 Thực tập sư phạm 

2 (Educational 

Practice in School 
2) 

Theo quy chế thực tập sư phạm 4 HK7 Theo quy chế thực tập sư phạm 

  Tự chọn: chọn 1 

môn 

  2     

61 Lịch sử vật lý 
(History of 

Physics) 

1. Kiến thức 
- Trình bày được những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa 

học Vật lí trong các giai đoạn. 

- Trình bày được sự ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1. 
- Trình bày được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX. 

- Trình bày được sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí hiện đại. 

2. Kĩ năng 
- Có khả năng từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển đó. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa các nội dung trong sự phát triển của vật lí. 

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí.. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tích cực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Một số phương 

pháp, kỹ thuật dạy 

học tích cực 
(Methods of 

Active Education 

in School) 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các nội dung kiến thứcliên quan tới một số phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần, bao gồm: 

Khái niệm, đặc điểm, các bước tổ chức. 
- Trình bày được các nội dung kiến thức liên quan đến một số kĩ thuật dạy học được giới thiệu trong học phần, bao gồm: Khái niệm, 

các bước thực hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng. 

- Phân tích được ưu nhược điểm, các bước trong quy trình thiết kế và tổ chức dạy học của các phương pháp và kĩ thuật dạy học được 
giới thiệu trong học phần. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy 
học một số nội dung vật lí ở trường phổ thông. 

- Đánh giá được các sản phẩm vận dụng. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Có ý thức tự học, hợp tác. 
- Tự vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học khi dạy một số chuyên đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực giáo dục. 
- Năng lực dạy học. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

63 Dạy bài tập vật lý 
ở trường PT 

(Methods of 

problem teaching 
in School) 

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm BTVL, tác dụng và phân loại bài tập vật lí cũng như cách lựa chọn, hướng dẫn HS giải 
BTVL. 

2. Kĩ năng: Xây dựng được hệ thống bài tập và sử dụng để phát triển năng lực HS. 

3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Sử dụng E-

learning trong dạy 

học vật lý 
(Application of E-

Learning in 

Physical 
Education at 

School) 

1. Kiến thức: Hiểu các khái niệm về E-learning, cách tổ chức khóa học vật lý sử dụng E-learning. 

2. Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning, vận dụng được kiến thức để thiết kế bài giảng E-

learning. 
3. Thái độ: Chuyên cần học tập, có ý thức trách nhiệm cao với nghề dạy học, với xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn vật lí). 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

65 Phân tích chương 

trình Vật lý trong 
dạy học khoa học 

tự nhiên 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông. 
- Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học một chủ đề KHTN. - Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các 

chủ đề KHTN. Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông.Trình bày và phân tích được 

quy trình phát triển chương trình vật lí trong môn KHTN. 
2. Kĩ năng:  

- Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. Thực hiện được các 

hoạt động dạy học đã thiết kế. Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí. 
3. Thái độ: có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn KHTN). 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 7     

  Tự chọn: chọn 1 

trong 3 học phần 

sau 

  3     

66 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn 

(Mechanics) 

1. Kiến thức 

- Học phần Cơ học hệ chất điểm và vật rắn nhằm cung cấp đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về động học, động lực học 

hệ chất điểm và vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học. 
2. Kĩ năng 

- Học xong học phần này sinh viên phải nắm được cách mô tả chuyển động của cơ hệ và vật rắn và các định luật cơ bản chi phối các 

chuyển động này. Sử dụng thuần thục các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển động thường gặp, vận dụng nó 
trong khoa học kỹ thuật.  

3. Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Năng lực nắm bắt quy luật chuyển động của cơ hệ, vật rắn, vận dụng các định luật để giải thích các hiện tượng vật lý, các chuyển 
động thường gặp và vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, làm cơ sở giảng dạy môn Vật lý và Khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

67 Điện đại cương + Kiến thức 

Học phần Điện đại cương nhằm cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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mối liên hệ giữa các hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. Đặc biệt là giúp người học nắm được cơ sở lý thuyết các ứng 
dụng trong kỹ thuật và cuộc sống dân sinh. 

+ Kĩ năng 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Điện đại cương. Vận dụng các kiến thức về tương tác điện, tương 
tác từ để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và hiểu được ứng dụng của nó trong khoa học kỹ thuật. 

+ Thái độ 

- Củng cố quan điểm duy vật biện chứng 
- Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

+ Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Vận dụng các định luật về tương tác điện, tương tác từ để giải thích các hiện tượng vật lý, các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và 
cuộc sống, làm cơ sở cho giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong nhà trường.  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

68 Lý thuyết thống kê 

hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời 

hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học vật lý thống kê là môn học cần thiết giúp học viên nghiên cứu các 
vấn đề của vật lí hiện đại và vật lí kỹ thuật. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 1 

trong 2 học phần 

sau 

  4     

69 Cơ học vi mô 1. Kiến thức: Môn học này trang bị những nền tảng kiến thức không thể thiếu được cho sinh viên để nghiên cứu các tính chất chuyển 

động và tương tác của các hạt trong thế giới vi mô và để nghiên cứu các học phần vật lý khác, như vật lý thống kê lượng tử, vật lý 
nguyên tử hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết chất rắn..vv. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề của vật lý hiện đại. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp. Có ý thức tự học, hợp tác. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Phương pháp dạy 
học Vật lý ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ sở về dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 
2. Kĩ năng: Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 

3. Thái độ: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người giáo viên. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực phát triển nghề nghiệp, Năng lực dạy học (môn Vật lí). 

4 Hk8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Ngành sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I.  
Khối kiến thức 

đại cương 
        

1 TRIẾT HỌC 

MÁC – LÊNIN 

1. Mục tiêu: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
nhận thức và hoạt động thực tiễn 

Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra:  
Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 
làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 

Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 

Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 
Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 

Lênin 

2 KINH TẾ CHÍNH 
TRỊ MÁC -

LÊNIN 

1. Mục tiêu:  
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 
Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI KHOA HỌC  

 1. Mục tiêu 

Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 
Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận 
chính trị 3) 

1. Mục tiêu 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 
Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 LỊCH SỬ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT 

NAM  

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  
Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 

quy luật lịch sử vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 
Đảng. 

Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra:  
Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 
2018). 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 
việc và cuộc sống. 

Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

6 TIẾNG ANH B1.1 1. Mục tiêu:  

Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ 

theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  
Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

2. Chuẩn đầu ra: Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 

Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 
Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 

Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 
Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 

Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 TIẾNG ANH B1.2 1. Mục tiêu:  

Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 
2. Chuẩn đầu ra:  

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 
Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 

Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 

Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 TIẾNG ANH B1.3 1. Mục tiêu:  
Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra: Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 
Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 TIẾNG ANH B2.1 1. Mục tiêu 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm) và kỹ năng (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh ở 
trình độ B1+.  

2.Chuẩn đầu ra 

Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1+ 
Vận dụng được kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1+ 

Vận dụng được kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1+ 

Vận dụng được kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ B1+ 
Vận dụng được kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ B1+ 

Vận dụng được kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh ở trình độ B1+ 

Vận dụng được kỹ năng viết tiếng Anh ở trình độ B1+ 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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10 TIẾNG ANH B2.2 1. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm) và kỹ năng (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh ở 

trình độ B2-.  

2. 2.Chuẩn đầu ra 

Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B2- 
Vận dụng được kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B2- 

Vận dụng được kiến thức về phát âm tiếng Anh ở trình độ B2- 

Vận dụng được kỹ năng nghe tiếng Anh ở trình độ B2- 
Vận dụng được kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ B2- 

Vận dụng được kỹ năng đọc tiếng Anh ở trình độ B2- 

Vận dụng được kỹ năng viết tiếng Anh ở trình độ B2- 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 TIẾNG ANH B2.3 1. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm) và kỹ năng (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh ở 

trình độ B2.  
2. 2.Chuẩn đầu ra 

Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B2 

Vận dụng được kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B2 
Vận dụng được kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B2 

Vận dụng được kỹ năng nghe tiếng Anh ở trình độ B2 

Vận dụng được kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ B2 
Vận dụng được kỹ năng đọc tiếng Anh ở trình độ B2 

Vận dụng được kỹ năng viết tiếng Anh ở trình độ B2 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Pháp luật đại 

cương  

1. Kiến thức:  

TTrang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

Chuẩn đầu ra: Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 
Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 

Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Tin học 1. Mục tiêu: 
 Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 
soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 

thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu. 
Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 
Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

14 Giáo dục thể chất 
1 

1. Mục tiêu: 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 

thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 

- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Giáo dục thể chất 2 và Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau)       

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện  

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 

- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Khiêu vũ thể thao 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



589 

 
- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Bóng chuyền 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Bóng chuyền 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taekwondo 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 



591 

 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu: 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
-Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng bàn 1 1. Mục tiêu: 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 
được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng bàn 2 1. Mục tiêu: 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng bàn vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Toán cho Vật lý 1 

(Hàm nhiều biến 

và phương trình vi 
phân) 

1. Mục tiêu:  

Nắm vững các nội dung, các kiến thức toán nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề vật lý 

Vận dụng kiến thức toán để giải quyết các bài toán Vật lý cụ thể 
Có khả năng chuyển đổi những ngôn ngữ khoa học khác sang ngôn ngữ vật lí và kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ vật lí. 

Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 

2. Chuẩn đầu ra:  
Trình bày được một số các nội dung, các kiến thức toán nền tảng 

Nắm vững các công cụ toán học, giải được các bài tập toán tương ứng 

Vận dụng các lý thuyết về vi phân và tích phân để giải được các bài tập có liên quan. 
Vận dụng các lý thuyết về toán để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan. 

Vận dụng các kiến thức về toán để giải thích được cácvấn đề thực tiễn có liên quan  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Toán cho Vật lý 2 
(Đại số tuyến tính) 

1 Mục tiêu:  
.Nắm vững các nội dung, các kiến thức toán nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề vật lý 

Vận dụng kiến thức toán để giải quyết các bài toán Vật lý cụ thể 

Có khả năng chuyển đổi những ngôn ngữ khoa học khác sang ngôn ngữ vật lí và kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ vật lí. 
Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 

2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được một số các nội dung, các kiến thức toán nền tảng 
Nắm vững các công cụ toán học, giải được các bài tập toán tương ứng 

Vận dụng các lý thuyết về vi phân và tích phân để giải được các bài tập toán có liên quan. 

Vận dụng các lý thuyết về toán để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan. 
Vận dụng các kiến thức về toán để giải thích được các vấn đề thực tiễn có liên quan . 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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18 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 
1. Mục tiêu: 
 Trang bị cho người học các nội dung cơ bản về nguyên tử, phân tử; acid, base, muối; các phản ứng trong cơ thể người; các nguồn 

nguyên liệu và nhiên liệu có trong tự nhiên: quặng, dầu mỏ; một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 

Phân tích được nội dung và xu thế đổi mới của môn Hóa học trong chương trình môn Khoa học Tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở theo 
chương trình 2018. 

Hình thành và phát triển cho người học năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào 

học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Phát biểu được lí thuyết hiện đại về cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. 

Trình bày được cơ sở của sự tách chất và tách được một số hỗn hợp chất trong thực tiễn hay gặp. 
Phát biểu được khái niệm acid, base và cách tính chỉ số pH trong một số trường hợp. 

Nêu được các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người. 

Trình bày được các mỏ kim loại sắt, đồng, nhôm ở Việt Nam và nêu được quy trình sản xuất sắt, đồng, nhôm.  

Phát biểu được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau. 

Trình bày tính chất, cách tổng hợp, ứng dụng của một số loại vật liệu như vật liệu silicate, vật liệu polymer, … 
Nêu được đặc điểm của các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Khoa học tự nhiên 

3 (Sinh học) 

1.Mục tiêu:  

Xác định được khoa học tự nhiên là các kiến thức tích hợp của các chuyên ngành vật lí, hóa học và sinh học. 

Phân tích được các nội dung kiến thức sinh học cũng tuân theo các nguyên lý cơ bản như sự đa dạng, tính cấu trúc, sự vận động và 
biến đổi, sự tương tác qua lại giữa sinh vật với môi trường. 

Vận dụng được các nguyên lí cơ bản của KHTN để giải thích các sự vật hiện tượng cũng như vận dụng vào trong dạy học môn 

KHTN ở các cơ sở giao dục. 
Biết cách bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn ở các qui qui mô khác nhau. 

Có hành động tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. 

2. Chuẩn đầu ra:  

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu trên Trái Đất và mối quan hệ giữa khí hậu và sinh vật. 

- Phân tích được trình quang hợp của thực vật có ảnh hưởng đến điều hòa hàm lượng khí CO2 và O2 trên Trái Đất. 

- Phân tích được sự đa dạng của sinh vật, cách phân chia sinh vật ra thành các nhóm phân loại khác nhau. 
- Phân tích được vai trò của đa dạng sinh học và thực trạng đa dạng sinh học đã và đang báo động cần được bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Phân tích được cơ chế tiến hóa và thích nghi của sinh vật. 

- Vận dụng được kiến thức về sự sống trên hành tinh chúng ta trong giảng dạy và giáo dục. 
- Phân tích được hệ thống điều khiển của cơ thể con người. 

- Vận dụng được kiến thức tích hợp để giải thích cơ chế hoạt động của các giác quan. 

- Biết cách phòng, chống và hướng dẫn học sinh phòng, chống một số bệnh về thị giác, thính giác,.. 
- Giải thích được cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị ở sinh vật và một số bênh di truyền ở người. 

- Phân tích được vai trò của công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất. 
- Giải thích được về bệnh truyền nhiễm và cách phong tránh bệnh truyền nhiễm.  

- Biết cách sử dụng thuốc đúng cách và cách phòng tránh các thuốc gây nghiện có hại cho sức khỏe con người. 

- Gải thích được một số ứng dụng các tia vật lí trong điều trị một số bệnh. 
- Giải thích được nguyên nhân của Trái đất nóng lên và nguyên nhân gây ô nghiễm nguồn nươc, không khí. 

- Đưa ra được một số phương pháp và tuyên truyên mọi người thực hiện bảo vệ môi trường. 

Tham gia các buổi học đầy đủ, tích cực thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập về nhà 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành       

  Bắt buộc         

20 Tiếng Anh chuyên 

ngành (English for 

Physics) 

1. Mục tiêu:  

+ Sinh viên trình bày được một số thuật ngữ chuyên ngành về vật lý.  

+ Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp.luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. + Sinh viên hiểu được và giải thích được 
một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh. 

 + Sinh viên có thể vân dụng vốn từ tiếng Anh vào giải bài tập Vật lý bằng tiếng Anh 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  
+ Hình thành và phát triển năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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 + Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Sinh viên trình bày được một số thuật ngữ chuyên ngành về vật lý 

Sinh viên hiểu được và giải thích được một số hiện tượng vật lý bằng tiếng Anh 
Sinh viên có thể vân dụng vốn từ tiếng Anh vào giải bài tập Vật lý bằng tiếng Anh 

Sinh viên có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  

Sinh viên có khả năng lực phân tích , tổng hợp, đánh giá các kiến thức đã học. 
Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 

21 Cơ học đại cương 

(Mechanics) 

1.Mục tiêu:  

Học xong học phần này, sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chuyển động cơ của chất điểm, hệ chất điểm, 
vật rắn và chất lưu. 

Học xong học phần này sinh viên phải mô tả được, giải được các bài toán về chuyển động cơ của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn và 

chất lưu. Sử dụng thuần thục các định luật trong cơ học để giải thích các hiện tượng, các chuyển động cơ thường gặp, vận dụng nó 
trong khoa học kỹ thuật; làm cơ sở giản dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên ở trường phổ thông. 

Củng cố quan điểm duy vật biện chứng, nghiêm túc, tự giác khi học trên lớp, có ý thức tự học, hợp tác. 

2. Chuẩn đầu ra:  
Nắm được khái niệm chuyển động cơ, các đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động cơ. Mô tả được các dạng chuyển động cơ 

bản của chất điểm 

Xác định được quỹ đạo, vận tốc, gia tốc của chất điểm chuyển động 
Hiểu được các định luật động lực học xác định quy luật chuyển động của chất điểm, bản chất của các lực cơ học và các định luật chi 

phối chúng 

Giải được các bài toán xác định quy luật chuyển động của chất điểm, giải thích được quy luật chuyển động của các vật trong thực tiễn 
Nắm được các khái niệm đặc trưng cho cơ hệ: động lượng, mômen động lượng, cơ năng, các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ 

học; 

Vận dụng các định luật bảo toàn và biến thiên giải được các bài toán chuyển động của chất điểm, của cơ hệ 

Thông hiểu về hệ quy chiếu không quán tính, lực quán tính, phương trình động lực học biểu diễn chuyển động của vật trong hệ quy 

chiếu không quán tính 

Giải được các bài toán về chuyển động của vật trong hệ quy chiếu không quán tính, giải thích được các hiện tượng xảy ra trong tự 
nhiên. 

Hiểu rõ về trường lực hấp dẫn, Tìm quy luật và giải thích được chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ 

Nắm được các dạng chuyển động của vật rắn và các đại lượng đặc trưng cho chuyển động đó 
Xác định được quy luật chuyển động của vật rắn, điều kiện cân bằng của vật rắn, giải thích được các hiện tượng tự nhiên, ứng dụng 

vật rắn trong kỹ thuật. 

Nắm được các định luật về chất lưu ở trạng thái tĩnh cũng như trạng thái động 
Vận dụng các kiến thức về chuyển động của chất lưu, vật rắn trong chất lưu để giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên, ứng 

dụng trong kỹ thuật. 
Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu, thể hiện được khả năng làm việc nhóm. 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Điện và từ 

(Electricity and 

Magnetism) 

1. Mục tiêu:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm và các tính chất, các định luật cơ bản về điện trường trong chân không, 

điện trường trong chất điện môi, vật dẫn trong trạng thái cân bằng tĩnh điện; các kiến thức cơ bản về từ trường trong chân không, từ 
trường trong từ môi, một số hiện tượng cảm ứng điện từ.  

Hình thành cho người học phân tích được các vấn đề lý thuyết về điện trường, từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ và tìm hiểu 

được các mối liên hệ giữa chúng.  
Hình thành cho người học năng lực giải quyết được những bài về toán, những bài tập, những tình huống trong bối cảnh thực tế và các 

hiện tượng trong cuộc sống. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Trình bày được lý thuyết về điện trường, các tính chất, định luật cơ bản của điện trường trong chân không. Phân tích được các mối 

quan hệ giữa chúng. 

Trình bày được tính chất của điện trường đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Các kiến thức cơ bản về tụ điện. Phân tích được các mối 
quan hệ giữa chúng. 

Trình bày một số lý thuyết cơ bản của điện trường trong chất điện môi. Phân tích được các mối quan hệ giữa chúng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Trình bày được một số lý thuyết cơ bản về từ trường trong chân không, tìm hiểu mối liên hệ giữa các lý thuyết đó. 
Trình bày được sự từ hóa các chất, các tính chất và các định luật cơ bản của từ trường trong từ môi. Tìm hiểu mối liên hệ giữa các lý 

thuyết đó. 

Trình bày được một số lý thuyết cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ. Tìm hiểu mối liên hệ giữa các lý thuyết đó. 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết được những bài về toán, những bài tập, những tình huống trong bối cảnh thực tế và các 

hiện tượng trong cuộc sống. 

23 Quang học 
(Optics) 

1. Mục tiêu:  
Trang bị những kiến thức cơ bản về quang học sóng, quang hình học và quang học lượng tử. Trang bị một số kiến thức về quang học 

hiện đại. 

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan đến quang học. 

2. Chuẩn đầu ra:  

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về: các đại lượng trắc quang; quang học sóng; quang hình học; quang học lượng tử; sự tán sắc, 
hấp thụ và tán xạ ánh sáng. Trình bày được một số vấn đề của quang học hiện đại. 

- Trình bày và diễn giải được các công thức xác định các đại lượng trắc quang; các công thức xác định vị trí vân sáng/vân tối; các 

công thức cơ bản của mặt cầu khúc xạ/thấu kính mỏng/kính lúp/kính hiển vi/kính thiên văn; Công thức Einstein,… 
Vận dụng lý thuyết và các công thức liên quan để giải được các bài tập quang học. 

Vận dụng các kiến thức để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan đến quang học. 

Vận dụng các kiến thức để giải thích được các ứng dụng thực tiễn có liên quan đến quang học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Điện động lực 

(Electrodynamics) 

1.Mục tiêu:  

Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét 

theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô. Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn 
của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích 

cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một 

tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các 

hiện tượng điện từ.. 

Nắm được cơ sơ vật lý và toán học dùng để xây dung Điện động lực học tương đối tính. 

- Nắm được các khái niệm cơ bản, các đinh lý, đinh luật, các công thức tính toán, các phép biến đổi. 
Vận dụng để giải thích các hiện tượng và tính chất liên quan tới các đại lượng không gian, thời gian. 

2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được kiến thức về định luận bảo toàn điện tích dòng điện dịch, định luật dòng toàn phần, định luật cảm ứng điện từ 
Faraday. 

Trình bày được kiến thức về định luật về đường sức của cảm ứng từ, định luật Om, định luật bảo toàn năng lượng của điện từ trường 

Trình bày được hệ phương trình Maxwell 
Trình bày được cơ sơ vật lý và toán học dùng để xây dung Điện động lực học tương đối tính. 

Hiểu được các khái niệm cơ bản, các đinh lý, đinh luật, các công thức tính toán, các phép biến đổi. 

Vận dụng để giải thích các hiện tượng và tính chất liên quan tới các đại lượng không gian, thời gian 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Cơ học lượng tử 

(Quantum 

mechanics) 

1. Mục tiêuc:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản kiến thức nền tảng về các tiên đề và các toán tử, phương trình Schodinger, lý thuyết 

biểu diễn và các phương pháp tính gần đúng 
Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

hiện tượng vật lý có liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra:  
Trình bày được các nội dung, các kiến thức cơ bản về lưỡng tính sóng hạt, các tiên đề, các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử. 

Nắm vững các ý nghĩa cơ bản của hàm sóng, lý thuyết biểu diễn, các phương pháp tính gần đúng  

Vận dụng lý thuyết để giải được phương trình Schrodinger trong một số bài toán vật lý cơ bản  
Vận dụng các lý thuyết để giải gần đúng một bài toán vật lý 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Vật lý thống kê 

(Statistical 

Physics) 

1.Mục tiêu:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản kiến thức toán nền tảng về giải tích vector, phương trình dao động của sợi dây, màng 

và phương trình truyền nhiệt 
Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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hiện tượng vật lý có liên quan. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được các nội dung, các kiến thức phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt 

Nắm vững các ý nghĩa hàm phân bố thống kê, giải được các bài tập tương ứng 
Vận dụng các lý thuyết về các hàm phân bố thống kê để giải được các bài tập toán có liên quan. 

Vận dụng các lý thuyết về các hàm phân bố thống kê để ứng dụng giải thích một số hiện tượng vật lý có liên quan. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Phương pháp toán 
lý (Mathematical 

Methods in 

Physics) 

1.Mục tiêu:  
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản kiến thức toán nền tảng về giải tích vector, phương trình dao động của sợi dây, màng 

và phương trình truyền nhiệt 

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan.. 

2. Chuẩn đầu ra 

Trình bày được một số các nội dung, các kiến thức giải tích vector 
Nắm vững các công cụ toán học, giải được các bài tập dao động tương ứng 

Vận dụng các lý thuyết về giải tích vector để giải được các bài tập toán có liên quan. 

Vận dụng các lý thuyết về truyền nhiệt để giải các bài toán dao động vật lý có liên quan. 
Vận dụng các kiến thức về truyền nhiệt để giải các bài toán có liên quan . 

2 Hk6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Vật lý phân tử và 

nhiệt học 
(Molecular 

Physics and 

Thermodynamics) 

1. Mục tiêu:  

Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo phân tử của vật chất ở những trạng thái khác nhau, trên cơ sở đó giải thích được những 
tính chất vĩ mô của của vật chất liên quan tới chuyển động của các phân tử 

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng vật lý và giải các bài tập trong chương 

trình, hiểu được các khái niệm cơ bản về các trạng thái . 
2. Chuẩn đầu ra: 

Thiết lập được phương trình trạng thái khí lí tưởng, từ đó dẫn ra các định luật của các quá trình đặc biệt, định luật Đan-tôn. 

Xây dựng được phân bố phân tử theo Macxoen, các công thức tính vận tốc trung bình số học, vận tốc căn trung bình bình phương và 

vận tốc có xác suất cực đại. 

Vận dụng được nguyên lí I, II NĐLH và sử dụng thành thạo 2 nguyên lý này trong các quá trình của khí lý tưởng và giải được các bài 

tập liên quan. 
Trình bày được các khái niệm: nhiệt lượng rút gọn, entropi,… từ đó xây dựng được bất đẳng thức Clau-di-ut và xét chiều hướng diễn 

biến quá trình tự nhiên của một hệ cô lập. 

Vận dụng các kiến thức về tương tác nói chung và tương tác giữa các phân tử khí thực nói riêng, dựa vào các hiệu chỉnh đối với 
phương trình trạng thái khí lí tưởng để thiết lập được phương trình Van-de-van cho khí thực. 

Trình bày được cấu trúc chất lỏng, từ đó thiết lập được công thức tính áp suất phụ gây bởi các mặt khum và biết cách khảo sát hiện 

tượng mao dẫn. 
Biết cách phân tích các quá trình chuyển pha của khí Van-de-van và từ đó thiết lập được phương trình Clapeyron và vận dụng để tính 

ẩn nhiệt. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Dao động và sóng 
(Oscillations and 

Waves ) 

1. Mục tiêu:  
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dao động và sóng cơ học, dao động và sóng điện từ. 

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 

hiện tượng vật lý có liên quan. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được một số lý thuyết cơ bản về dao động và sóng. 

Xây dựng được một số phương trình cơ bản trong dao động và sóng (phương trình sóng, phương trình Macxoen – Ampe, Macxoen – 
Faraday). 

Vận dụng các lý thuyết về dao động và sóng để giải được các bài tập có liên quan. 

Vận dụng các lý thuyết về dao động và sóng để giải thích được các hiện tượng vật lý có liên quan. 
Vận dụng các lý thuyết về dao động và sóng để giải thích được các ứng dụng thực tiễn có liên quan . 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

(Atomic and 
Nuclear Physics  

1.Mục tiêu:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, quy luật hình thành quang phổ của nguyên tử. Các kiến thức 

cơ bản về cấu trúc hạt nhân và các quá trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử. 
Hình thành cho người học năng lực phân tích được các lý thuyết cấu trúc nguyên tử, cấu trúc hạt nhân vàvà các quá trình biến đổi hạt 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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nhân. 
Hình thành cho người học năng lực giải quyết được những bài toán liên quan đến cấu trúc và quang phổ nguyên tử, các bài toán về 

năng lượng hạt nhân và các quá trình biến đổi hạt nhân. 

2. Chuẩn đầu ra:  
Trình bày được các lý thuyết về cấu trúc nguyên tử theo lý thuyết cổ điển; các đặc điểm của lực hạt nhân, từ đó đánh giá được kích 

thước hạt nhân; phản ứng phân hạch, nhiệt hạch; các đặc điểm cơ bản của phóng xạ, các đại lượng đặc trưng cho phóng xạ. 

Thiết lập và vận dụng được công thức tán xạ của Rutherford. Phân tích được những ưu điểm và nhược điểm của các mẫu nguyên tử 
theo lý thuyết cổ điển;  

Vận dụng được lý thuyết Bo để khảo sát cấu trúc nguyên tử hydro. Đánh giá thuyết Bo dựa trên công thức Banme. 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản của cơ học lượng tử như sóng de Broglie, hệ thức bất định Heisenberg, hàm sóng của hạt vi mô, 
phương trình Schrodinger, hạt vi mô trong hố thế... để nghiên cứu cấu trúc nguyên tử. 

Viết được phương trình Schrodinger cho nguyên tử hydro, từ đó phân tích được ý nghĩa vật lý của các số lượng tử: chính, quỹ đạo, từ. 

Phân tích được các đại lượng đặc trưng cho electron trong nguyên tử như spin, mô men từ. 

Vận dụng được nguyên lý cực tiểu năng lượng, nguyên lý loại trừ Pauli. Áp dụng để tính số electron tối đa cho lớp, phân lớp. 

Đánh giá được các vấn đề liên quan đến quang phổ nguyên tử, các nguyên nhân gây ra độ rộng của vạch phổ, cấu trúc bội và cấu trúc 
tinh tế của vạch phổ. 

Phân tích được những đặc trưng cơ bản của hạt nhân như điện tích, khối lượng, spin, mô men từ, độ hụt khối, năng lượng liên kết, 

năng lượng liên kết riêng. 
Giải thích được cơ chế của các phân rã ; cơ chế phản ứng nhiệt hạch, phân hạch (U235). 

Vận dụng được định luật phóng xạ đối với nguyên tố phóng xạ và họ phóng xạ. 

Hiểu được khái niệm phản ứng hạt nhân và các đại lượng đặc trưng cho phản ứng hạt nhân như năng lượng phản ứng, tiết diện hiệu 
dụng, xác suất phản ứng. 

Vận dụng được các định luật bảo toàn cơ bản trong phóng xạ, phản ứng hạt nhân và  định luật phóng xạ đối với nguyên tố phóng xạ, 

họ phóng xạ. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Thiên văn 

(Astronomy) 

1.Mục tiêu:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiên văn học đại cương 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về thiên văn vật lý, các kiến thức cơ bản về hệ mặt trời cũng như cấu trúc, sự hình thành 

và phát triển của các thiên thể cũng như vũ trụ. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được kiến thức cơ bản về thiên văn học đại cương. 

Biết các kiến thức cơ bản về hệ tọa độ cầu. 
Biết thực hành quan sát các thiên thể bằng mắt thường hoặc bằng kính thiên văn. 

Trình bày được cấu trúc của hệ mặt trời, các thiên thể trong hệ mặt trời. 

Trình bày được các kiến thức cơ bản về tiến hóa của các thiên thể, sự hình thành của hệ mặt trời cũng như vũ trụ. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Thực hành Vật lý 

đại cương 1 

(Fundamental 
Physics in 

 Practice 1) 

1. Mục tiêu: 

Người học phải nắm được nội quy phòng thí nghiệm và an toàn khi vận hành máy hay các bài thí nghiệm. 

Bước đầu làm quen với các dụng cụ đo cơ bản sẽ dùng trong các bài thí nghiệm sau này. 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phép đo đại lượng Vật lý, biết cách xác định sai số của phép đo và sai số của dụng 

cụ khi tiến hành làm các bài thí nghiệm. 

Người học phải biết cách đo và kiểm nghiệm lại một số các hằng số vật lý đã được xác định từ trước và tiến hành xây dựng các phép 
đo mới từ đó hình thành lên kỹ năng thực hành Vật lý. 

Trong giai đoạn về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 thì các người học và làm về Vật lý thì cần phải coi trọng và thuần thục về 

kỹ năng thực hành hơn nữa.  
2. Chuẩn đầu ra:  

Nắm được nội quy và quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN. 

Sự dụng thành thạo các dụng cụ đo và các linh kiện điện tử trong mỗi bài thí nghiệm. 
Biết cách thiết kế các phương án thí nghiệm đối với mỗi yêu cầu của bài thí nghiệm 

Phân loại được cách phép đo và cách tính các loại sai số. 

Biết sử dụng cách sử dụng dụng đo , phương pháp đo để làm giảm sai số của phép đo 
 Biết cách vẽ đồ thị vật lý và nhận xét kết quả đo được và từ đó rút ra kết luận cần thiết. 

Viết báo cáo thí nghiệm và thảo luận kết quả trong nhóm . Nêu phương án mới nếu thấy phương thức thí nghiệm này chưa tối ưu. 

2 Hk4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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33 Thực hành Vật lý 

đại cương 2 

(Fundamental 

Physics in 
 Practice 2) 

1. Mục tiêu:  
Lý thuyết sai số, kỹ năng xử lý số liệu thu được trực tiếp từ bài thí nghiệm Vật lý. Kỹ năng vận dụng lý thuyết đã học vào các bài thí 

nghiệm. Quan sát và giải thích một số các hiện tượng vật lý . Sử dụng thiết bị thí nghiệm một cách thành thạo và có kỹ năng trong 

việc lắp ráp các linh kiện vật lý thành một bài thí nghiệm hoàn chỉnh. 
Các kỹ năng đo đạc số liệu và sử lý số liệu .  

Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm có trao đổi về số liệu đo được, biết cách thuyết trình và giao tiếp. 

Trang bị kiến thức khi viết báo cáo thí nghiệm và biết cách thảo luận trong nhóm về kết quả đo được, từ đó đưa ra phương án thí 
nghiệm tối ưu. 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Nắm được nội quy và quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và các linh kiện điện tử trong mỗi bài thí nghiệm. 

Biết cách thiết kế các phương án thí nghiệm đối với mỗi yêu cầu của bài thí nghiệm , nhất là các bài thí nghiệm có kết nối với máy 

tính. 

Phân loại được cách phép đo và cách tính các loại sai số. Biết được quy tắc làm tròn số. 

Biết sử dụng cách sử dụng dụng đo phù hợp và phương pháp đo để làm giảm sai số của phép đo. Biết cách hạn chế tác động của bên 
ngoài vào kết quả thí nghiệm : gió, nhiệt độ, áp suất… 

 Biết cách vẽ đồ thị vật lý , cách tính đường bao sai số và nhận xét kết quả đo được và từ đó rút ra kết luận cần thiết. 

Viết báo cáo thí nghiệm và thảo luận kết quả trong nhóm . Nêu phương án mới nếu thấy phương thức thí nghiệm này chưa tối ưu. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Kỹ thuật điện tử 
(Electrical 

Enginnering) 

1. Mục tiêu:  
Trang bị các kiến thức về mạch điện, một số phương pháp giải mạch điện một pha và ba pha 

Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng ứng dụng của một số loại máy điện thường gặp, cơ cấu đo lường và 

các dụng cụ đo lường điện 
Hướng dẫn một số kỹ năng vận hành, điều khiển máy điện, đo lường các đại lượng điện, thực hành kỹ thuật điện. 

2. Chuẩn đầu ra:  

Hiểu về mạch điện, vận dụng các phương pháp để giải được mạch điện 

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số máy điện, cơ cấu đo của dụng cụ đo lường điện. 

Sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hành lắp ráp các mạch điều khiển máy điện, mạng điện và đo lường khảo sát các thiết bị 

điện 
Có khả năng thay thế, lắp ráp và sửa chữa các pan hỏng hóc đối với máy điện và mạng điện  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Kỹ thuật điện tử 

(Electronic 
Enginnering) 

1. Mục tiêu:  

Trình bày những kiến thức cơ bản về điện tử tương tự như linh kiện điện tử, khuếch đại, mạch dao động, nguồn một chiều. 
Trình bày những kiến thức cơ bản về điện tử số như các hệ thống số, các mạch logic cơ bản, mạch đếm, mạch ghi dịch. 

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành về tính toán mạch điện, vận hành và thay thế các phần tử trong mạch điện tử của các 

thiết bị điện tử trong các thiết bị điện tử.  
2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử 

Trình bày được sơ đồ khối, tác dụng của các linh kiện, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử tương tự 
Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các vi mạch số 

Trình bày được sơ đồ khối, tác dụng của các linh kiện, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử số 

Kỹ năng tính toán dòng, áp, công suất … của các linh kiện điện tử trong mạch điện tương tự và số 
Kỹ năng thiết kế và lắp ráp mạch điện tử tương tự và số 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Cơ lý thuyết 

(Theoretical 
Mechanics) 

1. Mục tiêu:  

Sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết. Áp dụng phương pháp toán học giải thích 
để tìm lại các quy luật của cơ học. Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một 

số bài toán gần với thực tế. 

Sinh viên có thể tiếp tục học các môn vật lý lý thuyết như điện động lực, cơ lượng tử, … 
Sinh viên trình bày được các kiến thức về động lực học cho một cơ hệ có chịu liên kết. 

-Từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và nguyên lý đối xứng của không thời gian xây dựng hệ thống kiến thức cơ bản của cơ học phi tương 

đối tính. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Sinh viên hiểu sâu hơn phần cơ học đại cương, làm cơ sở để học các môn vật lý lý thuyết 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Áp dụng phương pháp toán học giải thích để tìm lại các quy luật của cơ học  
Nắm vững các khái niệm, các phương trình, các nguyên lý tổng quát, ứng dụng để giải quyết một số bài toán gần với thực tế 

Sinh viên trình bày được các kiến thức về động lực học cho một cơ hệ có chịu liên kết. 

Từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và nguyên lý đối xứng của không thời gian xây dựng hệ thống kiến thức cơ bản của cơ học phi tương 
đối tính 

37 Vật lý chất rắn 

Solid state Physics 

1. Mục tiêu:  

Trang bị các kiến thức về cấu trúc tinh thể của vật rắn 
Trang bị các kiến thức về dao động mạng tinh thể, tính chất nhiệt, điện, từ của chất rắn 

Trang bị các tính chất cơ bản của các loại vật liệu như kim loại, chất bán dẫn, chất cách điện, chất có từ tính; các cơ chế vật lý xảy ra 

trong vật rắn.  
Hướng dẫn vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập về vật rắn và từ học 

2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được các dạng liên kết trong vật rắn và các mạng tinh thể 
Trình bày được các lý thuyết về dao động mạng tinh thể, nhiệt dung của vật rắn 

Nêu được các mô hình electron liên kết, chuyển động của electron trong trường tuần hoàn tinh thể 

Phân loại được kim loại, bán dẫn và điện môi 
Nêu được sự dẫn điện của kim loại; nhiệt dung của khí electron; các loại bán dẫn; các hiện tượng từ; siêu dẫn 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Ứng dụng của Vật 

lý trong khoa học 
và y – sinh 

1. Mục tiêu: 

Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động của một số cảm biến như cảm biến chuyển động và góc quay, cảm biến gia 
tốc, cảm biến lực, mô men và áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến từ trường, cảm biến siêu âm, cảm biến ánh sáng, 

một số cảm biến thông minh. 

Trình bày kiến thức về các phương pháp tạo ảnh được ứng dụng rộng rãi trong y khoa như chụp ảnh X-quang, chụp ảnh siêu âm, chụp 
ảnh cộng hưởng từ. 

2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến 

Trình bày được sơ đồ khối, tác dụng của các linh kiện, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử có sử dụng cảm biến 

Trình bày được bản chất và tương tác của các tia X-quang, siêu âm với các mô trong cơ thể 

Trình bày được sơ đồ khối, nguyên lý tạo ảnh y sinh sử dụng các tia X-quang, siêu âm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 02 

môn 
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39 Kỹ thuật nhiệt và 

ĐCĐT (Heat 
engineering and 

internal 

combustion 
engine) 

1. Mục tiêu:: 

Trang bị các kiến thức về lịch sử, vai trò và sự cần thiết của các động cơ nhiệt trong đời sống 
Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong và một số động cơ đặc biệt 

khác 

Hướng dẫn một số kỹ năng vận hành, thay thế một số bộ phận trên động cơ 
2. Chuẩn đầu ra:  

Biết được lịch sử, vai trò và sự cần thiết của các động cơ nhiệt trong đời sống 

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong và một số động cơ đặc biệt khác 

Sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hành nhận biết quan hệ lắp ráp, lắp ráp cơ bản các chi tiết của các hệ thống 

Có khả năng thay thế, lắp ráp và sửa chữa các chi tiết của các cơ cấu và hệ thống trên động cơ đốt trong 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Lịch sử vật lý  1. Mục tiêu: 
Trình bày những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sự phát triển khoa học vật lí. Nắm vững quá trình phát triển của khoa học 

Vật lí trong các giai đoạn. 

Trang bị cho người học những kiến thức về ra đời và phát triển của vật lí từ thời kỳ cổ đại tới hết cuộc cách mạng khoa học lần 1. 
Giúp người học hiểu được quá trình phát triển của vật lý cổ điển tới nửa đầu thế kỷ XIX. 

Trang bị cho người học những kiến thức về sự phát triển của vật lí tới khi hoàn chỉnh cơ học cổ điển và các xu hướng mới của vật lí 

hiện đại. 
2. Chuẩn đầu ra:  

Hiểu, phân tích và đánh giá những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học vật lí. 

Biết được quá trình phát triển của khoa học vật lí trong các giai đoạn. 
Hiểu được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Phân tích được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 
Tổng hợp được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 

 Đánh giá được sự phát triển của vật lí học trong các giai đoạn. 

Vận dụng để nghiên cứu giảng dạy vật lí ở trường THPT. 

41 Phương pháp tính 

(Numerical 

method) 

1. Mục tiêu:  

Nắm được các kiến thức về sai số và giải gần đúng phương trình. Nắm được các nội dung kiến thức về giải hệ phương trình đại số 

tuyến tính và vecto riêng, trị riêng. 
Nắm được các nội dung kiến thức về Phương pháp bình phương tối thiểu và tính gần đúng tích phân xác định. 

2. Chuẩn đầu ra:  

Nắm được các kiến thức về sai số và giải gần đúng phương trình. 
Nắm được các nội dung kiến thức về các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính. 

Nắm rõ phương pháp Đanhilepski. 

Nắm được các nội dung kiến thức về nội suy và phương pháp bình phương tối thiểu 
Phương pháp tính gần đúng tích phân xác định. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

42 Vật lý hiện đại 

(Modern Physics) 

1.Mục tiêu:  

Biết được sự hình thành và phát triển của vật lý học hiện đại. 
Trình bày được tổng quan về một số vấn đề của vật lý hiện đại. 

2.Chuẩn đầu ra:  

Nắm được các vấn đề cơ bản của sự hình thành và phát triển vật lý hiện đại. 
Các vấn đề của vật lý lượng tử, thuyết tương đối, cơ học lượng tử, vật lý thống kê 

Nắm được tổng quan về Lazer, siêu dẫn, 

Nắm được các vân đề cơ bản của Vật lý hạt cơ bản, thuyết tương đối rộng và vũ trụ học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Nhập môn lý 
thuyết chất rắn 

lượng tử 

(Introduction to 
quantum theory in 

solid state 

1.Mục tiêu:  
Trang bị cho người học những kiến thức cơ sở lượng tử về cấu trúc và hành vi của các phần tử trong chất rắn trên quan điểm của lý 

thuyết lượng tử  

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được các nội dung, các kiến thức về dao động mạng 
Nắm vững các lý thuyết lượng tử về dao động mạng 

Vận dụng các phương pháp gần đúng để nghiên cứu chuyển động của điện tử trong tinh thể 

Vận dụng các phương pháp tính vùng năng lượng để giải thích một số hiện tượng vật lý có liên quan. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Nhiệt động lực 

học 

(Thermodynamics) 

1. Mục tiêu: 

Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học.  

Phát biểu các nguyên lý của nhiệt động lực học. Nắm được các phương trình cơ bản của nhiệt động lực học. 
Nắm vững các phương pháp của NĐLH và ứng dụng của chúng 

Nắm vững các điều kiện cân bằng của hệ nhiệt động và diề kiện chuyển pha của hệ nhiệt động 

2. Chuẩn đầu ra:  

Biết năng lượng, công cơ học, nhiệt lượng,số bậc tự do, năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng, nhiệt dung phân tử, nhiệt lượng thu 

gọn, entropy. 

Hiểu được đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận của nhiệt động lực học. 
Phát biểu được nội dung định luật phân bố đều năng lượng theo số bậc tự do và nội dung các nguyên lý của NĐLH theo các cách 

khác nhau. 

Xây dựng được biểu thức của năng lượng chuyển động nhiệt, nội năng của khí lý tưởng, nhiệt dung phân tử (nhiệt dung kmol) của khí 
lý tưởng. 

Mô tả được chu trình Carno, phát biểu được định lý Carno và bất đẳng thức Claudiut. 

Nắm được các phương pháp cơ bản: chu trình, thế nhiệt động. 
Các kiến thức về nhiệt động lực học trong các trường hợp riêng biệt 

Phân biệt được các hệ đồng tính và đồng nhất. 

Sự chuyển pha trong các hệ vật lý. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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45 Tin học cho Vật lý 

(Computational 

Physics) 

1. Mục tiêu: Nắm được cơ sở của ngôn ngữ lập trình Mathematica, khả năng và giao diện của Mathematica. Lập trình tính toán với 
các biến số và biến chữ. 

Vẽ các dạng đồ thị 2 hay 3 chiều, sự vận động của các đồ thị. Cách tạo chuỗi, xác định chuỗi và các xử lý liên quan tới chuỗi 

Nắm được cơ sở của ngôn ngữ lập trình Mathematica, khả năng và giao diện của Mathematica. 
Nắm được lập trình tính toán với các biến số và biến chữ. 

Nắm vững cách xác vẽ các dạng đồ thị 2 hay 3 chiều, sự vận động của các đồ thị. 

Nắm vững cách tạo chuỗi, xác định chuỗi và các xử lý liên quan tới chuỗi 
2. Chuẩn đầu ra: Nắm được cơ sở của ngôn ngữ lập trình Mathematica, khả năng và giao diện của Mathematica. 

Nắm được lập trình tính toán với các biến số và biến chữ. 

Nắm vững cách xác vẽ các dạng đồ thị 2 hay 3 chiều, sự vận động của các đồ thị. 
Nắm vững cách tạo chuỗi, xác định chuỗi và các xử lý liên quan tới chuỗi 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Mạng điện-Điện 

lạnh gia dụng 
(Electrical 

Network and 

Refrigeration 
machines at 

Home) 

1.Mục tiêu:  

Trang bị các kiến thức các kiến thức cơ bản về mạng điện, các quy định chung về thiết kế mạng điện sinh hoạt.Phân tích và xây dựng 
bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công 

Trang bị các kiến thức về Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số khối linh kiện trong các thiết bị điện lạnh gia dụng như điều hòa, 

tủ lạnh, máy hút ẩm 
Hướng dẫn một số kỹ năng thiết kế, thi công mạng điện gia đình, phát hiện và sử lý sự cố. Lắp ráp, vận hành, chuẩn đoán các pan, 

bảo trì bảo dưỡng điều hòa không khí, tủ lạnh và máy hút ẩm. 

2. Chuẩn đầu ra:  
Hiểu được các kiến thức cơ bản về mạng điện, các quy định chung về thiết kế mạng điện sinh hoạt 

Biết phân tích và xây dựng bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công 

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số khối linh kiện và thiết bị trong các máy điện lạnh gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, 
máy hút ẩm 

Sử dụng các kiến thức đã học để có thể thực hành thiết kế thi công mạng điện sinh hoạt 

Có khả năng thay thế, lắp ráp và sửa chữa một số thiết bị điện lạnh 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Máy biến áp và 

thiết bị điện gia 

dụng 
(Transformers and 

electrical 

Equipments at 
Home) 

1. Mục tiêu:  

Trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn điện 

Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy biến áp và thiết bị điện thông dụng 
Hướng dẫn tính toán, thiết kế, phát hiện các hư hỏng, cách kiểm tra, sửa chữa và thay thế các chi tiết trên máy biến áp và các thiết bị 

thông dụng. 

2. Chuẩn đầu ra:  
Nêu được các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người, các tiêu chuẩn về an toàn điện 

Nêu được các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, các phương pháp cấp cứu nạn nhân và các biện pháp an toàn cho người và thiết bị 

Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy biến áp 
Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng 

Biết tính toán các thông số để thiết kế một máy biến áp; biết cách chuẩn đoán các hiện tượng hư hỏng và cách xử lý trên máy biến áp 

Nêu được các hiện tượng hư hỏng, các biện pháp khắc phục, sửa chữa và thay thế các chi tiết của các thiết bị điện thông dụng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Động cơ điện một 

pha và ba pha (AC 

Electric Motors) 

1. Mục tiêu:  

Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán dây quấn, sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ một pha 

Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán dây quấn, sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ ba pha 
Hướng dẫn kỹ năng thực hành quấn dây, bảo dưỡng, các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ một pha và ba pha 

2. Chuẩn đầu ra:  

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ một pha.  
Biêt cách sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ một pha 

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha. 

Biêt cách sử lý hỏng hóc và bảo trì động cơ không đồng bộ ba pha 
Sử dụng kiến thức đã học thực hành quấn dây, bảo dưỡng, lắp ráp mạch điều khiển động cơ không đồng bộ một pha và ba pha 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 37     

  Bắt buộc   35     
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49 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1.Mục tiêu:  
Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 
hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 
Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 

Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  
2. Chuẩn đầu ra:  

Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 

hiện tượng tâm lý cá nhân; 

Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 
hoạt động sư phạm; 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 

của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 
Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 
phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Tâm lý học sư 

phạm và tâm lý 

học lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Mục tiêu:  

Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 

học sinh; 
Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; 

Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 
thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra:  

Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 
Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 

giáo; 
Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 

phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 
Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy 

giáo đối với sự phát triển của học sinh 

Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 
thầy giáo tốt trong tương lai; 

Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 
Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 
1) 

1.Mục tiêu: 

Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 
Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 

các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 
sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  

2. Chuẩn đầu ra 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 
Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 
môn và nghiệp vụ sư phạm; 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

52 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 
trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 

Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 
vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 
thông  

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 

học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành 

(Methods of 

Scientific 
Research and 

Education in 

Physics) 

1. Mục tiêu: 

 Trang bị các kiến thức cơ bản để nghiên cứu khoa học. 

Hướng dẫn cách viết một đề cương nghiên cứu khoa học. 

Trang bị 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 

Trang bị kiến thức đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài khoa học 

2. Chuẩn đầu ra: 
Phân tích được nội hàm của khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học 

Trình bày được các quy luật phát triển khoa học. Cách phân loại khoa học theo UNESCO và khái niệm công nghệ.. 

Trình bày được các loại hình nghiên cứu khoa học, cơ chế sáng tạo khoa học và các kĩ năng nghiên cứu khoa học 
 Phân loại, phân tích các phương pháp nghiên cứu khoa học 

Xác định được lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học của đề tài, các nghiệm 

vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài, đóng góp của đề tài 
Vận dụng được 4 quy luật cơ bản của lôgic hình thức trong khi hoàn thành một đề tài khoa học chuyên ngành. 

Bước đầu có kiến thức và kĩ năng đánh giá kết quả nghiên cứu một đề tài 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

54 Lí luận dạy học 
vật lí (Principles 

and Methods of 

Physical 
Education in 

School) 

1. Mục tiêu: 
Trình bày những kiến thức cơ bản về môn học LLDH, các loại kiến thức vật lý và cách dạy chúng. 

Trang bị kiến thức về dạy học tích hợp, các phương pháp dạy học, sử dụng thí nghiệm vật lý, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực trong dạy học vật lý. 
Hướng dẫn kỹ năng soạn giáo án dạy bài học vật lý, bài học tích hợp, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM. 

2. Chuẩn đẩu ra: 

Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, nội dung của LLDH và PP nghiên cứu LLDH. 
Nêu được các loại kiến thức vật lý và cách hình thành chúng. 

Trình bày được nội dung về phát triển tư duy, năng lực của HS; giáo dục tư tưởng, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp. 

Nêu được lý luận về sử dụng lời nói, BTVL, thiết bị thí nghiệm, CNTT. 
Phân tích được cách sử dụng một số PP, kỹ thuật dạy học. 

Trình bày được lý luận về dạy học tích hợp. 

Thiết kế được kế hoạch dạy học môn vật lý, tích hợp. 
Thiết kế được kế hoạch hoạt động trải nghiệm và giáo dục STEM. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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55 Nghiên cứu dạy 

học chương trình 

vật lí PT (Physical 

Curricumlum 
Research in 

School) 

1. Mục tiêu: 
 Trang bị những kiến thức về đặc điểm học phần và lịch sử phát triển của CTVL, đặc điểm CTVL 2018. 

Trình bày những kiến thức về phát triển chương trình nhà trường môn VL. 

Phân tích đặc điểm nội dung và phát triển một số đề tài của CTVL, KHTN 2018 
2. Chuản đầu ra: 

Trình bày được đặc điểm học phần. Nêu được lịch sử phát triển chương trình môn VL và đặc điểm chương trình VL2018. 

Nêu được quan niệm về phát triển chương trình và các hoạt động phát triển chương trình nhà trường. 
Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Động học. 

Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Động lực học. 

Trình bày được vai trò của ĐLBT, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài ĐLBT. 
Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Dao động, Sóng. 

Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Điện trường. 

Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được đề tài Dòng điện, mạch điện. 

Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung và phát triển được chuyên đề Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường, 

Trường hấp dẫn. 
Trình bày được đặc điểm nội dung, phân tích được nội dung kiến thức VL và phát triển được chuyên đề môn KHTN.  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học vật 

lí (Testing and 
Assessment in 

Physical 

Education) 

1. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. Tạo cơ hội cho người học tập dượt việc xây dựng các 

công cụ đánh giá trong dạy học vật lí ở phổ thông 
Góp phần vào công tác phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm vật lí 

Giúp người học có điều kiện tiếp xúc các lí luận về kiểm tra đánh giá, trên cơ sở đó hoàn thiện hơn lí luận dạy học vật lí. Bên cạnh đó 

việc tập dượt cho sinh viên xây dựng các công cụ đánh giá đồng nghĩa với việc nâng cao sự am hiểu chương trình phổ thông và giúp 
cho sinh viên hoàn thiện kĩ năng giảng dạy của mình 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Trình bày được nội dung các kiến thức về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí, bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vai trò, ý nghĩa, 

các kĩ thuật, hình thức, công cụ đánh giá. 

Phân tích các bước trong quy trình áp dụng các kĩ thuật đánh giá. 

Đánh giá được ưu nhược điểm của các hình thức đánh giá. 
 Thiết kế được các công cụ đánh giá 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

57 Sử dụng phần 

mềm trong dạy 
học vật lí 

(Application of 

softwares in 
Physical 

Education in 

School) 

1. Mục tiêu: 

Trang bị lí luận về ứng dụng phần mềm trong dạy học vật lí. 
Trình bày về cách khai thác, sử dụng phần mềm trong dạy học VL. 

Trang bị kỹ năng phân tích sử dụng phần mềm trong dạy học VL. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Trình bày được các ứng dụng cơ bản của phần mềm trong dạy học Vật lí. 

Nêu được yêu cầu, quy trình thiết kế, sử dụng phần mềm dạy học. 

Khai thác và sử dụng được một số phần mềm để dạy học vật lí. 
Phân tích được vai trò của phần mềm dạy học cho một số nội dung của chương trình VL2018. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Sử dụng thiết bị 

thí nghiệm trong 
dạy học vật lí PT 

(Application of 

Experimental 
Equipments in 

Physical 

Education at 
School) 

1. Mục tiêu: 

Tiếp cận và sử dụng bộ dụng cụ đo cơ bản 
Hiểu và trình bày được vai trò, chức năng của dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 

Hiểu, xác định và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phù hợp 

Thực hành thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng một số bộ thí nghiệm 
Hiểu và trình bày được tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 

Hiểu và trình bày được về tiến trình bài giảng có sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 

2. Chuẩn đầu ra: 
Sử dụng được bộ dụng cụ đo cơ bản 

Phân tích được vai trò, chức năng của dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 

Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phù hợp với yêu cầu bài học 
Thiết kế được tiến trình dạy học có sử dụng một số bộ thí nghiệm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Có thể tổ chức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Vật lý phổ thông 
Giảng dạy được bằng tiến trình bài giảng đã thiết kế khi sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 

59 DẠY HỌC THEO 

ĐỊNH HƯỚNG 
STEM (STEM 

Education) 

1. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học nền tảng lí luận về dạy học STEM bao gồm: quan niệm, xu thế phát triển, đặc trưng, quy trình thiết kế và tổ 
chức dạy học STEM. 

Tạo cơ hội cho người học được thiết kế và tổ chức dạy học STEM với các nội dung gắn liền với chương trình phổ thông. 

Tổ chức cho người học trải nghiệm thiết kế các công cụ đánh giá trong dạy học STEM. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày các quan niệm về dạy học STEM. 

Liệt kê các phương pháp và kĩ thuật dạy học có ưu thế trong dạy học STEM. 
Phân tích được lí do cần dạy học STEM, xu thế phát triển dạy học STEM. 

Phân tích các đặc trưng của dạy học STEM. 

Phân tích được các quy trình dạy học STEM được giới thiệu trong học phần. 
Thiết kế và thực hiện được kế hoạch dạy học các chủ đề STEM. 

Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học các chủ đề STEM. 

  Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Thực hành sư 
phạm 1 (02 TC: 01 

TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 
lí) (Educational 

Practice 1) 

Tín chỉ 1:  
1. Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học      
Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, 
chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

Tín chỉ 2:  

1. Trang bị cho người học kĩ năng sử dụng thiết bị CNTT, phần mềm dạy học 
Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 

Giúp người học vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp 

về Vật lí 
Giúp người học soạn thảo được tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông. 

2. - Biết cách kết nối bảng tương tác, máy chiếu với máy tính. 

- Biết sử dụng phần mềm trên bảng tương tác. 
- Biết cách lập kế hoạch dạy học cho cả năm, cho từng chương, từng bài học cụ thể. 

- Xây dựng được tình huống có vấn đề trong dạy học vật lí.  

- Biết cách tổ chức học sinh ôn tập, hệ thống hóa một số chương cơ bản. 
 - Dạy một bài lên lớp cụ thể ở môn vật lí. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Thực hành sư 

phạm 2 (02 TC: 01 
TC cho TLGD, 01 

TC cho khoa Vật 

lí) (Educational 
Practice 2) 

Tín chỉ 1: 1. Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
cho học sinh  

Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 
2. Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 
Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

Tín chỉ 2: 

1. Trang bị cho SV kiến thức về thiết kế kế hoạch dạy học. 
Giúp người học soạn thảo được tiến trình dạy học các bài trong chương trình Vật lí phổ thông, môn KHTN, dạy học chủ đề STEM. 

Giúp người học thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học vật lí. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Giúp người học vận dụng kiến thức tổng hợp về Vật lí đại cương, PPDHVL và Tâm lí, Giáo dục,… trong việc giảng một bài lên lớp 
về Vật lí, KHTN và dạy học chủ đề STEM. 

2. . Biết cách lập kế hoạch dạy học cho cả năm, cho từng chương, từng bài học cụ thể. 

- Xây dựng được tình huống có vấn đề trong dạy học vật lí.  
- Biết cách tổ chức học sinh ôn tập, hệ thống hóa một số chương cơ bản. 

- Sử dụng được một số phần mềm trong dạy học vật lí. 

- Dạy một bài lên lớp cụ thể ở môn vật lí, KHTN. 
 - Dạy học được một số chuyên đề vật lí, chuyên đề tích hợp môn vật lí, chủ đề STEM. 

- Vận dụng được các kiểu tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong bài học lên lớp. 

- Hiểu được lí thuyết về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí. 
- Vận dụng xây dựng được hệ thống câu hỏi trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá năng lực HS. 

62 Tiếng anh giảng 
dạy cho lớp học 

vật lý (English for 

Physics Class) 

1. Mục tiêu:  
Người học được trang bị và thực hành các cụm từ, ngữ, cấu trúc Tiếng Anh thường được sử dụng trong lớp học với các phân khúc 

chủ đề riêng như: ngôn ngữ chào hỏi; bắt đầu một bài học; ngôn ngữ động viên, khen ngợi; ngôn ngữ dùng để hướng dẫn học sinh, 

v.v. 
Tích lũy cho người học các vốn từ cơ bản và chuyên ngành để diễn đạt, giải thích các nội dung liên quan đến các kiến thức Vật lý 

trong lớp học.  

Hình thành cho người học kĩ năng viết giáo án chuyên ngành bằng Tiếng Anh.  
Hình thành cho người học năng lực vận dụng linh hoạt các cấu trúc Tiếng Anh phổ biến, các từ vựng chuyên ngành liên quan, cách 

sắp xếp các hoạt động cụ thể để tiến hành giảng dạy giờ học hoàn chỉnh, đánh giá phân loại học sinh.  

2. Chuẩn đầu ra 
 Diễn đạt được các cấu trúc tiếng Anh trong lớp học một cách tự nhiên và linh loạt để sử dụng trong một giờ dạy học. Sử dụng được 

tiếng anh như một phương tiện để hướng dẫn trong lớp học.  

Sử dụng được các từ, ngữ, cấu trúc tiếng Anh để diễn đạt và giải thích các vấn đề liên quan đến Vật lý đại cương.  

Soạn và viết được các giáo án bài dạy Vật lý bằng Tiếng Anh.  

Sử dụng kết hợp được tiếng Anh trong lớp học và tiếng anh chuyên ngành để tiến hành trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh.  

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

63 Thực tập sư phạm 
1 (Educational 

Practice in School 

1) 

  3 HK5 Theo quy chế TTSP 

64 Thực tập sư phạm 
2 (Educational 

Practice in School 

2) 

  4 HK7 Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn: chọn 1 

môn 

  2     

65 Một số phương 

pháp, kỹ thuật dạy 

học tích cực 

(Methods of 
Active Education 

in School) 

1. Mục tiêu: 

Giúp người học có hiểu biết sơ lược về dạy học tích cực. 

Trang bị cho người học các nội dung kiến thức liên quan đến một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực bao gồm: Khái niệm, 

các bước thực hiện, ưu nhược điểm khi sử dụng. 
Tập dượt cho người học vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được giới thiệu vào thiết kế kế hoạch dạy học và 

thực hiện kế hoạch dạy học một số nội dung vật lí ở trường phổ thông. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được tên và khái niệm của một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần.  

Liệt kê được các bước thực hiện một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần. 

Trình bày sơ lược về tiến hành kiểm tra đánh giá trong dạy học tích cực. 
Phân tích được lí do cần dạy học tích cực. 

Phân tích được đặc điểm và các bước thực hiện của các phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần. 

 Phân tích được các ưu nhược điểm của các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. 
Thiết kế được một số hoạt động dạy học vật lí vận dụng các kĩ thuật được giới thiệu trong học phần. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực được giới thiệu trong học phần trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. 
Đánh giá được sản phẩm vận dụng 

66 Dạy bài tập vật lý 

ở trường PT 
(Methods of 

problem teaching 

in School) 

1. Mục tiêu: 

Trang bị cho SV những lí luận về sử dụng BTVL ở trường phổ thông. 
Lập được kế hoạch dạy bài tập cho từng chủ đề ở chương trình VLPT. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được quan niệm, tác dụng, phân loại của BTVL. 
Nêu được các bước giải BTVL, nguyên tắc lựa chọn và hướng dẫn HS giải BT. 

Lập được sơ đồ tổng kết và phân tích được các bước giải bài tập, phương pháp giải bài tập cho từng chuyên đề. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Sử dụng E-
learning trong dạy 

học vật lý 

(Application of E-
Learning in 

Physical 

Education at 
School) 

1. Mục tiêu: 
Trang bị lí luận về E-learning trong dạy học vật lí. 

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng E-leanring. 

Thiết kế được bài giảng E-leanring cho một số nội dung dạy học vật lí. 
2. Chuẩn đầu ra: 

 Trình bày được khái niệm, yêu cầu, vai trò của E-learning 

Nêu được cách kiểm tra đánh giá trong E-leanirng. 
Lựa chọn và sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng E-learning. 

Phân tích được yêu cầu và thiết kế được bài giảng E-learning cho một số nội dung trong chương trình VL 2018. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Phân tích chương 

trình Vật lý trong 
dạy học khoa học 

tự nhiên 

1. Mục tiêu: 

Trang bị cho người học những hiểu biết về chương trình môn KHTN bao gồm: mục tiêu, đặc điểm, quan điểm xây dựng chương 
trình; cấu trúc chương trình môn KHTN, các nội dung vật lí trong môn KHTN. 

Trang bị cho người học cơ sở lí luận liên quan như: quy trình xây dựng một chủ đề KHTN, quy trình phát triển một chủ đề KHTN.  

Tạo cơ hội cho người học bước đầu được thực hành việc phân tích các nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện dạy và phát 
triển một số chủ đề KHTN. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được đặc điểm và quan điểm xây dựng xây dựng chương trình KHTN ở trường phổ thông. 
Phân tích được mục tiêu chương trình môn KHTN. 

Phân tích được logic cấu trúc các nội dung vật lí trong môn KHTN ở trường phổ thông. 

Chỉ ra được các mức độ tích hợp khi xây dựng các chủ đề KHTN. 
Trình bày được quy trình thiết kế các hoạt động dạy học các nội dung KHTN. 

Trình bày và phân tích được quy trình phát triển chương trình vật lí trong môn KHTN. 

Phân tích được nội dung, thiết kế được hoạt động dạy học một số kiến thức vật lí của một số chủ đề KHTN. 
Thực hiện được các hoạt động dạy học đã thiết kế. 

Phát triển được một số chủ đề KHTN, trong đó trọng tâm là phát triển chương trình vật lí. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong 

môn Vật lý, 

KHTN 

1. Mục tiêu: 
Trang bị lí luận về hoạt động trải nghiệm trong môn VL, KHTN. 

Hướng dẫn kỹ năng thiết kế một số nội dung trải nghiệm. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được quan niệm, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm. 

Nêu được cách tổ chức và kiểm tra đánh giá trong hoạt động trải nghiệm. 

Thiết kế được một số hoạt động trải nghiệm liên quan tới ứng dụng của kiến thức vật lí trong công nghiệp, rèn kỹ năng sống, định 
hướng nghề nghiệp. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Phát triển chương 

trình nhà trường 
môn vật lý 

1. Mục tiêu: 

 Trang bị lý luận về chương trình, phát triển chương trình nhà trường. Kỹ năng phân tích chương trình vật lý. 
Hướng dẫn kỹ năng phát triển chương trình cho nội dung cụ thể. 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Trình bày được các khái niệm cơ bản về chương trình và phát triển chương trình. 
Nêu được các loại, quy trình phát triển chương trình. 

Trình bày được các hoạt động phát triển chương trình nhà trường môn VL trên cơ sở phân tích chương trình VL2 2018 và của một số 

nước. 
Phát triển được chương trình cho một số nội dung trong chương trình VL, KHTN 2018. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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71 SỬ DỤNG THIẾT 

BỊ GHÉP NỐI 

MÁY TÍNH 

TRONG DẠY 
HỌC VẬT LÍ  

1. Mục tiêu: 
Trang bị kỹ năng sử dụng thí nghiệm ghép nối. 

Trang bị kỹ năng thiết kế giáo án có sử dụng thí nghiệm ghép nối. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Thực hành đo đạc được các đại lượng vật lí hoặc khảo sát được hiện tượng vật lý phần cơ, nhiệt, điện 

Soạn thảo được kế hoạch dạy học có sử dụng TN ghép nối. 

Đánh giá được vai trò của thí nghiệm ghép nối trong tổ chức dạy học VL. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Dạy học môn khoa 

học tự nhiên  

1. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học cơ sở lí luận về dạy học tích hợp bao gồm: Khái niệm, nguyên tắc, các mức độ tích hợp, quy trình thiết kế và 

tổ chức dạy học tích hợp. 
Tập dượt cho người học việc lựa chọn nội dung xây dựng để xây dựng các chủ đề tích hợp, thiết kế tiến trình dạy học các chủ đề tích 

hợp đó. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Trình bày được các khái niệm, tích hợp, dạy học tích hợp. 

Chỉ ra được các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực có ưu thế trong dạy học tích hợp. 

Phân tích được các mức độ tích hợp. 
Phân tích được lí do cần dạy học tích hợp.  

Phân tích được các nguyên tắc dạy học tích hợp 

Phân tích quy trình thiết kế chủ đề tích hợp. 
Lựa chọn được các nội dung vật lí thích hợp để xây dựng các chủ đề tích hợp. 

Thiết kế được tiến trình dạy học các chủ đề tích hợp đã xây dựng. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

73 TƯ VẤN 
HƯỚNG NGHIỆP 

CÁC NGÀNH 

NGHỀ THUỘC 

LĨNH VỰC VẬT 

LÍ CHO HỌC 

SINH TRUNG 
HỌC PHỔ 

THÔNG  

1. Mục tiêu: 
Trang bị kiến thức về tư vấn hướng nghiệp cho HS. 

Hướng dẫn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp liên quan tới vật lí. 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Trình bày được mục đích, ý nghĩa, hình thức, quy mô, điều kiện, yêu cầu tư vấn hướng nghiệp. 

Nêu được tiến trình tư vấn hướng nghiệp. 

Thiết kế được kế hoạch tư vấn hướng nghiệp liên quan tới một số lĩnh vực trong đời sống. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 TÂM LÝ HỌC 

GIỚI TÍNH 

1. Mục tiêu: 

 Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 
Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 

Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 
Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh 

văn hóa 
Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân tích 

được bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 
Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 

biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.  

Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

75 KĨ NĂNG TƯ 
VẤN CÁ NHÂN 

VỀ KHÁM PHÁ, 

LỰA CHỌN VÀ 
PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu: 
 Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung 

học 
Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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NGHỀ NGHIỆP 
CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC  

2. Chuẩn đầu ra: 
 Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

76 NHỮNG VẤN ĐỀ 

GIÁO DỤC CẦN 

CẬP NHẬT  

1. Mục tiêu: 

 Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng; hướng đổi mới  
Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra: 
Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường phổ 

thông nói riêng; hướng đổi mới 

Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 
riêng theo hướng căn bản và toàn diện 

Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, 

giáo dục trong nhà trường phổ thông 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

77 THAM VẤN 

HỌC ĐƯỜNG 

1. Mục tiêu: 

Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2. Chuẩn đầu ra: 
 Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham 

vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

78 GIAO TIẾP SƯ 

PHẠM  

1. Mục tiêu: 

Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 
sống và trong môi trường sư phạm; 

Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 

Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 
theo nhóm; 

Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 

trường đại học; 
2. Chuẩn đầu ra: 

 Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 
Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 
Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao tiếp 

của bản thân 

Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

79 PHƯƠNG PHÁP 
HỌC TẬP, 

NGHIÊN CỨU 

CỦA SINH VIÊN 

1. Mục tiêu: 
Có kién thức về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên  

Có năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập, nghiên cứu. 

Có trách nhiệm với bản thân trong quá trình học tập, nghiên cứu ở trường đại học 
2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những quan niệm, nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

Vận dụng được những nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên để hình thành phong cách học tập 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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mới cho bản thân 
Tích cực học tập và tham gia nghiên cứu khoa học 

IV. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 7     

  Tự chọn: chọn 1 

trong 3 học phần 

sau 

  3     

80 Cơ học hệ chất 

điểm và vật rắn 
(Mechanics) 

1. Mục tiêu: 

Hiểu được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chuyển động của hệ chất điểm, vật rắn, các định luật bảo toàn và biến thiên 
trong cơ học. 

Vận dụng thuần thục các định luật cơ bản mô tả được các chuyển động của cơ hệ và vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lý, các 

chuyển động thường gặp, vận dụng nó trong khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn vật lý và khoa học tự nhiên trong 
trường trung học theo chương trình giáo dục phổ thông. 

Củng cố quan điểm duy vật biện chứng; Hình thành thái độ nghiêm túc, tự học, hợp tác. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Nắm được các khái niệm đặc trưng cho cơ hệ: động lượng, mômen động lượng. 

Vận dụng các định luật bảo toàn và biến thiên động lượng, mô-men động lượng giải được các bài toán chuyển động của cơ hệ 

Nắm được các đại lượng đặc trưng cho chuyển động về mặt năng lượng. 
Vận dụng các định luật bảo toàn và biến thiên trong cơ học giải được các bài toán chuyển động của chất điểm, cơ hệ. 

Nắm được các dạng chuyển động của vật rắn và các đại lượng đặc trưng cho chuyển động đó. 

Xác định được quy luật chuyển động của vật rắn, điều kiện cân bằng của vật rắn, giải thích được các hiện tượng cơ học trong tự nhiên 
và ứng dụng vật rắn trong kỹ thuật. 

Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu, thể hiện được khả năng làm việc nhóm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Điện đại cương 1. Mục tiêu: 
Trang bị cho sinh viên một cách đầy đủ và có hệ thống những kiến thức cơ bản về tương tác điện, tương tác từ, mối liên hệ giữa các 

hiện tượng điện và từ, các định luật mô tả chúng. 

Hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương trình và giải thích được các 
hiện tượng vật lý có liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Trình bày được các khái niệm điện tích, tương tác các điện tích; điện trường, cường độ điện trường, điện thông và định lý O-G, vectơ 
lưỡng cực điện, công của lực điện trường và thế năng của hệ điện tích. 

Trình bày được tính chất của điện trường đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Các công thức điện dung của một số loại tụ điện. 

Trình bày được các khái niệm về tương tác từ, định luật Ampe, từ trường, từ thông, định lý O-G, định lý lưu thông vectơ cảm ứng từ, 
công của lực từ. 

Trình bày được hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Lentz, một số ứng dụng của hiện tượn cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, hỗ 

cảm, năng lượng từ trường. 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập và giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống. 

 tượng vật lý có liên quan. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 1 

trong 2 học phần 

sau 

  4     

82 Phương pháp dạy 

học Vật lý ở 
trường phổ thông 

1.  Mục tiêu: 

Trang bị một số kiến thức cơ bản về lí luận dạy học VL. 
Cung cấp một số kiến thức trọng tâm về dạy học tích hợp. 

Trang bị kỹ năng phân tích và tổ chức dạy học một số chủ đề trong chương trình VL 2018. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Trình bày được nhiệm vụ dạy học VL, phương pháp nhận thức VL, yêu cầu về trình bày tài liệu bằng lời trong dạy học VL.  

Nêu được tác dụng, phân loại bài tập, thí nghiệm vật lí. 

Trình bày được yêu cầu, ý nghĩa về kiểm tra đánh giá. 
Nêu được một số khái niệm, nội dung về dạy học tích hợp. 

Phân tích được nội dung, phương pháp dạy học một số chủ đề trong chương trình vật lí 2018. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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83 HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÝ  

1. Mục tiêu: 
 Trang bị một số lí thuyết cơ bản về giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp và E-learning. 

Hưỡng dẫn kỹ năng thiết kế kế hoạch giáo dục về giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp và E-learning. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Trình bày được một số lí luận về giáo dục STEM (quan niệm, vai trò, ý nghĩa...). 

Nêu được một số nội dung về hoạt động trải nghiệm (quan niệm, vai trò...). 

Trình bày đượcmột số nội dung về hoạt động hướng nghiệp (mục đích, hình thức...) 
Nêu được một số lí luận về sử dụng E-learning. 

Thiết kế được kế hoạch hoạt động giáo dục liên quan tới giáo dục STEM, trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp, E-learning. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5.3 Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán        

1 Triết học 1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 
- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 
kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc 

nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 
Việt Nam. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng anh 1. Kiến thức: 

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên 
sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: 
- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có 

thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 
định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 

thoại nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 
văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ 
chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn 
luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học 

đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: 
Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 Chương trình, 
phương pháp và 

kỹ năng dạy học 

hiện đại  

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 
học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 
- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Cơ lượng tử 1. Về tri thức 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như 

chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 
2. Về kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Vật lý chất rắn Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý chất rắn, các phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 

Hình thành kỹ năng phân tích tính toán các thông số của một số vật rắn thông dụng. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Vật lý thống kê Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và những ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, người học có thể 

vận dụng nó trong công việc NCKH và ứng dụng nghề nghiệp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Phát triển chương 

trình môn học vật 

lý & KHTN 

1. Về tri thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phát triển chương trình nhà trường, chương trình môn học Vật lý và 

môn học KHTN. 

2. Về kĩ năng: Có kỹ năng phát triển chương trình môn Vật lý, KHTN. 

3. Về thái độ: Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 

(Chọn 02 trong 

các môn học sau) 

        

8 Toán cho vật lý 1. Kiến thức: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: 
VLLT&VLT, VLCR 

2. Kĩ năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng như số liệu thực nghiệm 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Lí thuyết nhóm  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết 
và nghiên cứu các hệ vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và khái niệm nhóm, các nhóm 

thường dùng trong vật lý, lý thuyết biểu diễn nhóm. 

2. Kĩ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn. 
3. Thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Cấu trúc tinh thể  1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật rắn để có thể học tốt các học phần tiếp theo về Vật lí Chất 

rắn, khoa học vật liệu, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu vật liệu, làm luận văn. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết xử lý và phân tích cấu trúc vật liệu. 
3. Thái độ học tập: nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp. 

3 Hk2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Thực hành Vật lí 

Chất rắn hiện đại  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sau này cũng như phục vụ 

việc làm luận văn. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết sử dụng các thiết bị đo, lấy số liệu, sử lý và phân tích số liệu thu được. 
3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 

môn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng Anh  

1. Kiến thức:  

- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi học sinh, tóm tắt bài học,.... 
- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang được giảng dạy ở trường phổ thông. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý 

3. Các mục tiêu khác: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Phương pháp tính 

và tin học chuyên 
ngành  

- Trang bị cho học viên cao học vật lý các thuật toán để giải các bài toán vật lý trên máy tính 

- Hình thành kỹ năng lập viết chương trình giải các phương trình Vật lý toán. 
- Phát triển tư duy toán, vật lý và tin học cho học viên. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Thiết kế bài giảng 
e-learning trong 

dạy học Vật lí  

1. Kiến thức: Trình bày được kiến thức về thiết kế, tổ chức dạy học vật lý có sử dụng bài giảng E-learning. 
2. Kĩ năng: 

- Sử dụng được phần mềm biên tập video, ảnh. 

- Sử dụng được phần mềm soạn bài giảng E-learning. 
- Sử dụng được phần mềm quản lý hệ thống E-learning (LMS). 

- Thực hành đề xuất cách kiểm tra đánh giá HS trong dạy học Vật lý. 

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người 
giáo viên. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Vật lý hạt cơ bản 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý thuyết. 
3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Vật lí hiện đại  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại 

2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 
3 Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Đo lường và các 
chuẩn đo lường 

vật lý  

- Học viên nắm được các hệ đơn vị đo được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu vật lý và cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo 
này. 

- Học viên cũng phải nắm được nguyên tắc và cách đo một số đại lượng vật lý, đặc biệt phép đo trong các thí nghiệm vật lý thuộc 

chương trình phổ thông. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

18 Lý thuyết chất rắn 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn, kiến thức về dao động mạng tinh thể, 

cung cấp một số phương pháp tính vùng năng lượng  
2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể.  

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết chuyển 

pha 

1. Kiến thức:  

Môn học “Lý thuyết chuyển pha” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pha và sự chuyển pha của vật 
chất.  

2. Kỹ năng: Trên cơ sở đó khảo sát chuyển pha trong một số lĩnh vực tiêu biểu của vật lí lí thuyết 

3.Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Điện động lực học 
lượng tử  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Điện động lực học lượng tử 
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Lý thuyết trường 

tự do  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, 

làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, 

quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

4. Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các nhóm tự 

chon (Chon 01 

trong 3 nhóm) 

        

  Nhóm 1         
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22 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  
1. Kiến thức: Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của 
hạt nhân đến những tính chất đối xứng trong chất hạt nhân. 

2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3.Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt  

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý 

thuyết chất rắn, lý thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao. 

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt. 
3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Mô hình chất hạt 

nhân Walecka  

1. Kiến thức: Mô hình chất hạt nhân Walecka là mô hình khảo sát các tính chất hạt nhân bão hòa rất tốt. Mô học này nhàm giới thiệu 

những nét cơ bản nhất của chất hạt nhân theo mô hình Walecka. 
2.Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu chất hạt nhân theo mô hình Walecka 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2         

25 Lý thuyết trường 
tương tác  

1. Kiến thức: Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết lượng tử của các hạt cơ bản và sự tương tác của chúng. Nó trang bị cho học viên 
những kiến thức nền móng để tiếp tục nghiên cứu vật lý theo các hướng khác nhau. 

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu tương tác của các trường 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Mô hình chuẩn  1. Kiến thức: Môn học Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của 
các tương tác điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, 

học phần này còn cho thấy sự phù hợp cao giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc. 

2. Kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát 
triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Thuyết tương đối 

rộng và vũ trụ học  

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả mối liên hệ của thuyết tương rộng và thuyết 

tương đối hẹp với lý thuyết hấp dẫn của Einstein. Đồng thời, còn chỉ ra những phương trình trong vũ trụ học. Đặc biệt, học phần này 

còn đưa ra các mô hình trong vũ trụ học. 
2. Kỹ năng: học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng phát 

triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Nhóm 3         

28 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về hệ thấp chiều như: các khái niệm về chiều, các độ dài đặc trưng cho 

hệ thấp chiều; hàm sóng, phổ năng lượng, hàm mật độ trạng thái của điện tử trong các hệ thấp chiều; một số tính chất vật lý của bán 
dẫn thấp chiều như: độ linh động, hệ số hấp thụ; một số phương pháp chế tạo hệ thấp chiều như: phương pháp nuôi cấy epitaxy, các 

phương pháp hóa học,...  

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ thấp chiều. 
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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29 Vật lý chất rắn 

lượng tử  
1. Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết cổ điển dao động mạng, lý thuyết lượng tử dao động mạng, chuyển 
động của electron trong vật rắn, một số phương pháp tính vùng năng lượng  

2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể. 

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý 

thuyết chất rắn, lý thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao. 

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt. 
3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Thực hiện luận văn tốt nghiệp 8 HK4 Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng 

đánh giá chấm điểm theo thang 
điểm 10 

  Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 Triết học 1. Mục tiêu:  
Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 
Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu 

các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học  
Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng anh 1. Mục tiêu:  

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 
Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Cơ lượng tử 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Cơ học lượng tử 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra:  

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Cơ học lượng tử .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Cơ học lượng tử;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Cơ học lượng tử để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Vật lý thống kê 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Vật lý thống kê 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu vật lý thống kê .  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học vật lý thống kê;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý thống kê để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Vật lí chất rắn  1. Mục tiêu:  
Học phần này trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn, các vấn đề về cấu 

trúc tinh thể, dao động mạng, một số phương pháp tính vùng năng lượng, …Từ đó học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề 

của vật lý lý thuyết. 
Hình thành cho học viên có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên 

quan. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về cấu trúc tinh thể, cấu trúc và tính chất của điện tử. 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc tinh thể, dao động mạng để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 

(Chọn 04 trong 

các môn học sau) 

        

8 Toán cho vật lý 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về Toán thuộc lĩnh vực Vật lý 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực toán cho vật lý và trong lĩnh vực liên quan 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao để giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về phương trình đạo hàm riêng, hàm riêng trị riêng và hàm Green, phương trình tích 
phân để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Lí thuyết nhóm  1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết nhóm 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

 Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về biểu diễn của nhóm, biểu diễn của một số nhóm cụ thể, các phép tính về biểu diễn 
nhóm. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Cấu trúc tinh thể  1. Mục tiêu:  
 Có kiến thức cơ bản về Cấu trúc tinh thể 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong các lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức nâng cao về toán để giải các bài toán về cấu trúc tinh thể, sai lệch mạng và ảnh hưởng của chúng tới đặc 

trưng tính chất của vật rắn kết tinh.  
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc tinh thể, sai lệch mạng 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Hk2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Thực hành Vật lí 

Chất rắn hiện đại  

1. Mục tiêu:  

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu. 
Rèn luyện khả năng sử dụng các thiết bị đo hiện đại, lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 

Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Hiểu rõ cơ sở lý thuyết, nguyên lý của các phép đo thường được sử dụng trong thực nghiệm vật lý hiện đại, lập được kế hoạch và 

thực hiện được kế hoạch đề ra 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Sử dụng được các thiết bị thực nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, biết cách lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 
Có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với tinh thần hăng say, hợp tác. 

12 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng Anh  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về dạy học vật lý bằng tiếng anh 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực dạy học vật lý bằng tiếng anh và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu dạy học vật lý bằng tiếng anh .  
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học dạy học vật lý bằng tiếng anh;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến dạy học vật lý bằng tiếng anh để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng 

lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Phương pháp tính 

và tin học chuyên 

ngành  

1. Mục tiêu:  Có kiến thức cơ bản về Phương pháp tính và tin học chuyên ngành 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Phương pháp tính và tin học chuyên ngành và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Phương pháp tính và tin học chuyên ngành .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Phương pháp tính và tin học chuyên ngành;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Phương pháp tính và tin học chuyên ngành để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Vật lí hiện đại  1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức cơ bản về Vật lý hiện đại 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hiện đại và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

 Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Vật lý hiện đại .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Vật lý hiện đại;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Vật lý hiện đại để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên 

cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đo lường và các 
chuẩn đo lường 

vật lý  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản về đơn vị đo, các hệ đơn vị đo lường và phép đo một số đại lượng vật lý. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan tới các hệ đơn vị đo lường và các vấn đề liên quan 

2.  Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được các kiến thức đo lường đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về chuẩn các đơn vị cơ bản, chuẩn đo lường, Cơ sở kỹ thuật đo lường các đại lượng vật 

lý và cách để đo lường một số đại lượng vật lý 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến đo lường trong vật lý lý thuyết và vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  PHÁT TRIỂN 

CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN HỌC VẬT 

LÝ VÀ KHOA 

HỌC TỰ NHIÊN 

1. Mục tiêu:  

Trang bị một số lí luận về phát triển chương trình môn học. 
Hướng dẫn phát triển chương trình môn vật lí. 

Trang bị kỹ năng phát triển môn khoa học tự nhiên. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được khái niệm, phân loại, quy trình phát triển chương trình. 

Nêu được đặc điểm môn vật lý của Việt Nam và một số nước để đề xuất hướng phát triển cho một số chủ đề. 
Trình bày được đặc điểm môn khoa học tự nhiên và xu hướng tích hợp giữa các môn học để từ đó phát triển được một số chủ đề. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Thiết kế bài giảng 

e-learning trong 

dạy học Vật lí  

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức lí luận về E-learning. 

Hình thành kỹ năng sử dụng phần mềm E-learning. 
Xây dựng được bài giảng E-learning. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được một số lí luận về E-learning (KN, yêu cầu, vai trò, tiêu chí, kiểm tra trong E-learning...). 
Sử dụng được và phân tích ưu-nhược điểm cảu một số phần mềm hỗ trợ tạo bài giảng E-learning. 

Xây dựng và đánh giá được bài giảng E-learning cho một số nội dung chương trình VL. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



620 

 
17 Vật lý hạt cơ bản 1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức cơ bản về Vật lý hạt cơ bản 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hạt cơ bản và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Vật lý hạt cơ bản .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Vật lý hạt cơ bản;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Vật lý hạt cơ bản để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

18 Lý thuyết chất rắn 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn, các vấn đề về cấu trúc tinh thể, dao động mạng, một số 

phương pháp tính vùng năng lượng, …Từ đó học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề của lý thuyết chất rắn.  
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan;  

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề nghiên cứu các bài toán về dao động mạng, về lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết các vùng năng lượng để giải các bài toán về vùng năng lượng trong các hệ 

vật lý cụ thể . 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết chuyển 

pha 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực vật lý chất rắn, các vấn đề lý thuyết chuyển pha… Từ đó học viên 

có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề của vật lý lý thuyết. 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về chuyển pha trong vật rắn 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết chuyển pha để giải các bài toán, các hiện tượng vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lý thuyết trường 

tự do  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết trường tự do 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về hình thức luận Lagranger trong lý thuyết trường tự do và nghiên cứu về lượng tử hóa 
các trường tự do. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý lý thuyết và vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng 

lực nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Điện động lực học 

lượng tử  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Điện động lực học lượng tử 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Điện động lực học lượng tử và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Điện động lực học lượng tử .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Điện động lực học lượng tử;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Điện động lực học lượng tử để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

năng lực nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các nhóm tự 

chon (Chon 01 

trong 3 nhóm) 

        

  Nhóm 1         
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22 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  
1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của hạt nhân đến những tính chất đối xứng trong chất hạt 

nhân. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về các tính chất và đặc trưng cơ bản của hạt nhân; tương tác giữa các nucleon; mô hình 
tương tác trong hạt nhân; một số phương pháp nghiên cứu cấu trúc hạt nhân; cấu trúc hạt nhân. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về lý thuyết lượng tử hệ nhiều hạt 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết lượng tử, nghiên cứu phương pháp lượng tử hóa và phương pháp lượng tử 
hóa lần thứ 2 trong lý thuyết hệ nhiều hạt. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Mô hình chất hạt 

nhân Walecka  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về mô hình chất hạt nhân 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực hạt nhân và trong lĩnh vực liên quan. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc hạt nhân để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2         

25 Lý thuyết trường 
tương tác  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản và nâng cao về lý thuyết trường tương tác 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về tương tác của các trườngđể giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Mô hình chuẩn  1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức nâng cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của các tương tác điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ 

ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, học phần này còn cho thấy sự phù hợp cao giữa mô hình lý 

thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về phương trình đạo hàm riêng, hàm riêng trị riêng và hàm Green, phương trình tích 
phân để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Thuyết tương đối 
rộng và vũ trụ học  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản về Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học . 
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học; 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 3         

28 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực vật lý chất rắn, một số cơ sở vật lý của hệ cấu trúc nano,… Từ đó 

học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề của vật lý lý thuyết 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về vật lý hệ thấp chiều 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết hệ thấp chiều để giải các bài toán, các hiện tượng vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Vật lý chất rắn 

lượng tử  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn lượng tử. Từ đó học viên có thể nghiên cứu 

phát triển các vấn đề của vật lý lý thuyết 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về lý thuyết chất rắn lượng tử. 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết chất rắn lượng tử để giải các bài toán về lượng tử hóa dao động mạng, nhiệt 

dung và các hiện tượng vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Mô hình 3-3-1 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Mô hình 3-3-1 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực của Mô hình 3-3-1 và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Mô hình 3-3-1 .  
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Mô hình 3-3-1;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Mô hình 3-3-1 để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Thực hiện luận văn tốt nghiệp 8 HK4 Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng 
đánh giá chấm điểm theo thang 

điểm 10 

5.4 Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý       

1 Triết học 1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 
nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc 
nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 

Việt Nam. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 
cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 
thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

2 Tiếng anh 1. Kiến thức: 

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 
Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên 

sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành). 
Cụ thể như sau: 

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có 

thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  
- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 

định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 

thoại nhưng còn gặp khó khăn.  
- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 

văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá 

nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ 

chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: 
Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn 

luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học 

đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 
4. Năng lực: 

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 
làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 

3 Chương trình, 

phương pháp và 

kỹ năng dạy học 
hiện đại  

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 
bản. 

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Cơ lượng tử 1. Về tri thức 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như 
chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 

2. Về kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Vật lý chất rắn Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý chất rắn, các phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 

Hình thành kỹ năng phân tích tính toán các thông số của một số vật rắn thông dụng. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Vật lý thống kê Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và những ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, người học có thể 

vận dụng nó trong công việc NCKH và ứng dụng nghề nghiệp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Phát triển chương 

trình môn học vật 
lý & KHTN 

1. Về tri thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phát triển chương trình nhà trường, chương trình môn học Vật lý và 

môn học KHTN. 
2. Về kĩ năng: Có kỹ năng phát triển chương trình môn Vật lý, KHTN. 

3. Về thái độ: Có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 

(Chọn 02 trong 

các môn học sau) 

        

8 Toán cho vật lý 1. Kiến thức: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: 

VLLT&VLT, VLCR 
2. Ky năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng như số liệu thực nghiệm 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Lí thuyết nhóm  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết 

và nghiên cứu các hệ vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và khái niệm nhóm, các nhóm 
thường dùng trong vật lý, lý thuyết biểu diễn nhóm. 

2. Kỹ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn. 

3. Thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Cấu trúc tinh thể  1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật rắn để có thể học tốt các học phần tiếp theo về Vật lí Chất 
rắn, khoa học vật liệu, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu vật liệu, làm luận văn. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết xử lý và phân tích cấu trúc vật liệu. 

3. Thái độ học tập: nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Thực hành Vật lí 

Chất rắn hiện đại  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sau này cũng như phục vụ 

việc làm luận văn. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết sử dụng các thiết bị đo, lấy số liệu, sử lý và phân tích số liệu thu được. 
3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 

môn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng Anh  

1. Kiến thức:  

- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi học sinh, tóm tắt bài học,.... 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang được giảng dạy ở trường phổ thông. 
2. Kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý 

3. Các mục tiêu khác: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Phương pháp tính 

và tin học chuyên 
ngành  

- Trang bị cho học viên cao học vật lý các thuật toán để giải các bài toán vật lý trên máy tính 

- Hình thành kỹ năng lập viết chương trình giải các phương trình Vật lý toán. 
- Phát triển tư duy toán, vật lý và tin học cho học viên. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Vật lí hiện đại  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại 
2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Đo lường và các 
chuẩn đo lường 

vật lý  

- Học viên nắm được các hệ đơn vị đo được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu vật lý và cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo 
này. 

- Học viên cũng phải nắm được nguyên tắc và cách đo một số đại lượng vật lý, đặc biệt phép đo trong các thí nghiệm vật lý thuộc 

chương trình phổ thông. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Thiết kế bài giảng 

e-learning trong 

dạy học Vật lí  

1. Kiến thức: Trình bày được kiến thức về thiết kế, tổ chức dạy học vật lý có sử dụng bài giảng E-learning. 

2. Kỹ năng: 

- Sử dụng được phần mềm biên tập video, ảnh. 
- Sử dụng được phần mềm soạn bài giảng E-learning. 

- Sử dụng được phần mềm quản lý hệ thống E-learning (LMS). 

- Thực hành đề xuất cách kiểm tra đánh giá HS trong dạy học Vật lý. 
3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người 

giáo viên. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Vật lý hạt cơ bản 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý thuyết. 
3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

18 Tổ chức hoạt động 

nhận thức trong 
dạy học vật lí 

1. Mục tiêu kiến thức  

   - Hiểu rõ cơ sở sinh lí học và tâm lí học của việc tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học vật lí 
   - Có kiến thức về các phương pháp nhận thức phổ biến trong nghiên cứu khoa học vật lí. 

   - Hiểu rõ các cấp độ nhận thức cần đạt trong dạy học vật lí. 

   - Vận dụng các phương pháp nhận thức phổ biến trong nghiên cứu khoa học vật lí vào việc thiết kế các phương án dạy học nhằm 
không những học sinh tự chủ chiếm lĩnh kiến thức mà còn phát triển năng lực nhận thức và tư duy khoa học vật lí. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

   - Có kỹ năng lựa chọn phương pháp nhận thức trong nghiên cứu vật lí vào việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh một cách 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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phù hợp. 
   - Có kỹ năng thiết kế các phương án dạy học phỏng theo các phương pháp nhận thức vật lí phổ biến. 

3. Mục tiêu tình cảm, thái độ 

   - Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập 
   - Tích cực hợp tác với giảng viên, các bạn cùng lớp giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

19 Chiến lược dạy 

học vật lý ở trường 
phổ thông 

1. Mục tiêu kiến thức 

 - Hiểu rõ những vấn đề cơ bản của khái niệm chiến lược dạy học vật lí ở trường PT nói chung và chiến lược dạy học vật lí ở trường 
THPT, có những hiểu biết tổng quan về chiến lược dạy học vật lí phổ ang của một số quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới. 

 - Hiểu rõ nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chung của chương trình vật lí PT và chương trình vật lí ở trường THPT. Phân tích được 

những ưu điểm, những tồn tại của chương trình và các sách giáo khoa (SGK). 
 - Xác định được những đặc điểm cơ bản về nội dung kiến thức và PPDH một số đề tài quan trọng chương trình vật lí THPT. 

2. Mục tiêu kĩ năng 

Xác định được mục tiêu dạy học (kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực) thiết kế được các logic của tiến trình dạy học, lựa chọn được 
các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để dạy một số kiến thức cơ bản, điển hình trong chương trình vật lí THPT theo 

hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tự lực và sáng tạo 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học dạy học Vật lí 

1. Về kiến thức: Vận dụng được những hiểu biết về các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục vào việc nghiên cứu quá trình 
dạy học Vật lí.  

2. Về kỹ năng: Soạn thảo được bài trắc nghiệm tự luận, khách quan nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn Vật lí của học 

sinh; năm được các công việc chủ yếu khi thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học; biết phân tích định tính định lượng các kết quả 
nghiên cứu theo các phương pháp thống kê toán học.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Sử dụng thiết bị 
thí nghiệm trong 

dạy học Vật lý ở 

trường THPT 

1. Mục tiêu kiến thức 
Hiểu rõ lý luận chung về việc sử dụng phương tiện dạy học nói chung và thiết bị thí nghiệm nói riêng trong dạy học vật lí ở trường 

phổ thông, đặc biệt là những yêu cầu cơ bản đối với thí nghiệm biểu diễn và đối với thí nghiệm thực tập. Lấy và phân tích được các ví 

dụ minh hoạ cho những luận điểm đã nêu. 
2. Mục tiêu kĩ năng 

  - Có kỹ năng sử dụng một số thiết bị thí nghiệm biểu diễn và thiết bị thí nghiệm thực tập chủ yếu được sử dụng trong dạy học vật lí 

ở trường THPT; có kĩ năng lập phương án thí nghiệm, lựa chọn, lắp ráp các bộ phận, tiến hành và xử lí các kết quả thí nghiệm được 
tiến hành với những thiết bị thí nghiệm này. 

 - Có kĩ năng vận dụng tổng hợp những kiến thức, kĩ năng về chuyên ngành để soạn thảo và thảo luận tiến trình dạy học một số kiến 

thức điển hình có sử dụng những thí nghiệm đã tiến hành. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành tự chọn 

(Chọn 3 trong các 

môn) 

  3     

22 Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học Vật 

lý 3 

- Trang bị cho học viên cao học lý luận và phương pháp dạy học vật lý phương pháp tiếp cận các vấn đề trong dạy học vật lý và 

phương pháp giải quyết các vấn đề này bằng công nghệ thông tin. 

- Hình thành kỹ năng viết chương trình tin học bằng các ngôn ngữ phổ biến trong thực tế để giải quyết nhiệm vụ đặt ra trong giảng 

dạy vật lý. 

- Phát triển tư duy vật lý và tư duy công nghệ thông tin. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Dạy học giải bài 

tập vật lí ở trường 
THPT  

1. Về kiến thức: Nắm vững một số cơ sở lí luận về bài tập vật lí, dạy học bài tập vật lí ở trường phổ thông. 

2. Về kĩ năng: Với mỗi đề tài, chương, phần (gọi tắt là chương) thuộc sách giáo khoa vật lí THPT, phải: 
 - Lập sơ đồ cấu trúc lôgic chương. 

 - Phân loại bài tập chương và đề ra các bước giải từng loại. 

 - Soạn thảo hệ thống bài tập chương gồm các loại bài tập khác nhau và đề ra cách sử dụng, cách hướng dẫn học sinh giải từng bài tập 
trong dạy học. 

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người 

giáo viên. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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24 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học Vật 

lý 

- Lí thuyết: Biết được những khái niệm cơ bản về đánh giá, các phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá. 
- Thực hành: Vận dụng được lí thuyết về đánh giá vào việc đánh giá các năng lực chủ yếu cần có của học sinh phổ thông khi nghiên 

cứu môn vật lí. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Lôgic học trong 

dạy học vật lí 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về lôgíc học. 

- Rèn kĩ năng lập luận chặt chẽ theo các quy tắc, quy luật cơ bản của lôgíc học. 

+- Vận dụng được những hiểu biết về lôgíc học vào dạy học Vật lí. Phân tích được quá trình suy luận của HS, đặc biệt là phát hiện 
được những sai lầm phổ biến của HS trong suy luận, từ đó rèn luyện cho các em tư duy lôgíc. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Nghiên cứu cấu 

trúc chương trình 
Vật lý phổ thông  

- Lí thuyết: nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chương trình Vật lí ở trường Phổ thông 

- Thực hành: phân tích được các ưu điểm, nhược điểm điển hình về cấu trúc, nội dung, phương pháp trình bày tài liệu của một số đề 
tài trọng tâm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Các phương pháp 

day học hiện đại 
trong dạy học Vật 

lý 

- Lí thuyết: Những lí luận của một số PPDH hiện đại trong dạy học vật lí. 

- Thực hành: vận dụng được các lí luận của các PPDH hiện đại vào việc thực hiện luận văn cao học và dạy học sau này. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Thí nghiệm Vật lý 
ghép nối máy tính  

- Trang bị cho học viên cao học những kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính và các phương pháp ghép nối máy thiết bị đo với máy 
tính. Hướng dẫn sử dụng các bộ ghép nối đa năng hiện đang có bán trê thị trường để ghép nối các bộ thí nghiệm vật lý phổ thông với 

máy tính và dùng máy tính làm công cụ đo và xử lý các số liệ thu được. 

- Hình thành kỹ năng xây dựng các hệ đo trên các bài thí nghiệm vật lý phổ thông và các kỹ năng phân tích và xử lý số liệu. 
 Phát triển tư duy vật lý và tư duy kỹ thuật. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29  Tổ chức hoạt 
động nhận thức 

trong dạy học Vật 

lý 2 

1. Mục tiêu kiến thức  
 - Hiểu rõ cơ sở sinh lí học và tâm lí học của học sinh THCS. 

 - Hiểu rõ những cơ sở lí luận cho việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh THCS trong dạy học vật lí. 

 - Vận dụng các phương pháp nhận thức phổ biến trong nghiên cứu khoa học vật lí vào việc thiết kế các phương án dạy học các bài 

học vật lí THCSnhằm không những học sinh tự chủ chiếm lĩnh kiến thức mà còn phát triển năng lực nhận thức và tư duy khoa học vật 

lí. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

  - Có kỹ năng lựa chọn phương pháp nhận thức trong nghiên cứu vật lí vào việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh THCS một 

cách phù hợp. 
  - Có kỹ năng thiết kế các phương án dạy học các bài học vật lí THCS phỏng theo các phương pháp nhận thức vật lí phổ biến. 

3. Mục tiêu tình cảm, thái độ 

 - Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập 
 - Tích cực hợp tác với giảng viên, các bạn cùng lớp giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Ứng dụng tin học 

trong dạy học Vật 

lý 

- Trang bị cho học viên cao học lý luận và phương pháp dạy học vật lý các kiến thức cơ bản về thiết kế các nội dung trong dạy học 

vật lý và phương pháp thiết kế các nội dung này bằng các phần mềm đàg có sẵn trên thị trường. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 



628 

 
- Hình thành kỹ năng thiết kế các mô hình ảo dùng cho dạy học vật lý bằng các ngôn ngữ phổ biến trong thực tế. 
- Phát triển tư duy vật lý và tư duy công nghệ thông tin. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Vật lý và Vật lý 

phổ thông 

Cung cấp cho học viên một cách nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa những kiến thức của khoa học Vật lí với các kiến thức Vật lí được 

dạy ở phổ thông, từ đó giúp họ nắm chắc và hiểu thấu đáo những kiến thức Vật lí cần truyền thụ cho học sinh ở cấp học phổ thông. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Thực hiện luận văn tốt nghiệp 8 HK4 Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng 

đánh giá chấm điểm theo thang 
điểm 10 

  Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 Triết học 1. Mục tiêu:  

Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 
Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 

Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các 

đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học  

Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng anh 1. Mục tiêu:  

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 
Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Cơ lượng tử 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Cơ học lượng tử 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Cơ học lượng tử .  
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Cơ học lượng tử;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Cơ học lượng tử để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Vật lý thống kê 1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản về Vật lý thống kê 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu vật lý thống kê .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học vật lý thống kê;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý thống kê để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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5 Vật lí chất rắn  1. Mục tiêu:  

Học phần này trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn, các vấn đề về cấu 

trúc tinh thể, dao động mạng, một số phương pháp tính vùng năng lượng, …Từ đó học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề 

của vật lý lý thuyết. 
Hình thành cho học viên có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên 

quan. 

2. Chuẩn đầu ra: 
 Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về cấu trúc tinh thể, cấu trúc và tính chất của điện tử. 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc tinh thể, dao động mạng để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Các môn tự chọn 

(Chọn 04 trong 

các môn học sau) 

    HK2   

7 Toán cho vật lý 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về Toán thuộc lĩnh vực Vật lý 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực toán cho vật lý và trong lĩnh vực liên quan 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao để giải các bài toán liên quan đến Vật lý 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về phương trình đạo hàm riêng, hàm riêng trị riêng và hàm Green, phương trình tích 

phân để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 
năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Lí thuyết nhóm  1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết nhóm 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về biểu diễn của nhóm, biểu diễn của một số nhóm cụ thể, các phép tính về biểu diễn 
nhóm. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Cấu trúc tinh thể  1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Cấu trúc tinh thể 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong các lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức nâng cao về toán để giải các bài toán về cấu trúc tinh thể, sai lệch mạng và ảnh hưởng của chúng tới đặc 

trưng tính chất của vật rắn kết tinh.  

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc tinh thể, sai lệch mạng 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Hk2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Thực hành Vật lí 
Chất rắn hiện đại  

1. Mục tiêu:  
 Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu. 

Rèn luyện khả năng sử dụng các thiết bị đo hiện đại, lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 

Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Hiểu rõ cơ sở lý thuyết, nguyên lý của các phép đo thường được sử dụng trong thực nghiệm vật lý hiện đại, lập được kế hoạch và thực 

hiện được kế hoạch đề ra 
Sử dụng được các thiết bị thực nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, biết cách lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 

Có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với tinh thần hăng say, hợp tác. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng Anh  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về dạy học vật lý bằng tiếng anh 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực dạy học vật lý bằng tiếng anh và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu dạy học vật lý bằng tiếng anh .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học dạy học vật lý bằng tiếng anh;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến dạy học vật lý bằng tiếng anh để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng 

lực nghiên cứu. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Phương pháp tính 
và tin học chuyên 

ngành  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản về Phương pháp tính và tin học chuyên ngành 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Phương pháp tính và tin học chuyên ngành và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Phương pháp tính và tin học chuyên ngành .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Phương pháp tính và tin học chuyên ngành;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Phương pháp tính và tin học chuyên ngành để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Vật lí hiện đại  1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Vật lý hiện đại 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hiện đại và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Vật lý hiện đại .  
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Vật lý hiện đại;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Vật lý hiện đại để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên 

cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Đo lường và các 
chuẩn đo lường 

vật lý  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản về đơn vị đo, các hệ đơn vị đo lường và phép đo một số đại lượng vật lý. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan tới các hệ đơn vị đo lường và các vấn đề liên quan 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được các kiến thức đo lường đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về chuẩn các đơn vị cơ bản, chuẩn đo lường, Cơ sở kỹ thuật đo lường các đại lượng vật 

lý và cách để đo lường một số đại lượng vật lý 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến đo lường trong vật lý lý thuyết và vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 PHÁT TRIỂN 
CHƯƠNG TRÌNH 

MÔN HỌC VẬT 

LÝ VÀ KHOA 
HỌC TỰ NHIÊN 

1. Mục tiêu:  
Trang bị một số lí luận về phát triển chương trình môn học. 

Hướng dẫn phát triển chương trình môn vật lí. 

Trang bị kỹ năng phát triển môn khoa học tự nhiên. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được khái niệm, phân loại, quy trình phát triển chương trình. 

Nêu được đặc điểm môn vật lý của Việt Nam và một số nước để đề xuất hướng phát triển cho một số chủ đề. 

Trình bày được đặc điểm môn khoa học tự nhiên và xu hướng tích hợp giữa các môn học để từ đó phát triển được một số chủ đề. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Thiết kế bài giảng 

e-learning trong 
dạy học Vật lí  

1. Mục tiêu: 

Trang bị kiến thức lí luận về E-learning. 
Hình thành kỹ năng sử dụng phần mềm E-learning. 

Xây dựng được bài giảng E-learning. 

2. Chuẩn đầu ra:Nêu được một số lí luận về E-learning (KN, yêu cầu, vai trò, tiêu chí, kiểm tra trong E-learning...). 
Sử dụng được và phân tích ưu-nhược điểm cảu một số phần mềm hỗ trợ tạo bài giảng E-learning. 

Xây dựng và đánh giá được bài giảng E-learning cho một số nội dung chương trình VL. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Vật lý hạt cơ bản 1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức cơ bản về Vật lý hạt cơ bản 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hạt cơ bản và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Vật lý hạt cơ bản .  

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



631 

 
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Vật lý hạt cơ bản;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Vật lý hạt cơ bản để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

18 Tổ chức hoạt động 

nhận thức trong 

dạy học vật lí 

1. Mục tiêu:  

  Trang bị cơ sở sinh lí, tâm lí của hoạt động học. 

Hướng dẫn tìm hiểu phương pháp nhận thức phổ biến và ứng dụng vào dạy VL. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được cơ sở sinh lí, tâm lí của hoạt động học trong dạy học VL. 
Trình bày được các phương pháp nhận thức VL và phân tích được đặc điểm của chúng. 

Vận dụng các phương pháp nhận thức trong dạy học nội dung cụ thể trong môn VL. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Chiến lược dạy 

học vật lý ở trường 
phổ thông 

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức về chiến lược dạy học. 
Trình bày cơ sở tâm lý học của hoạt động học. 

Trang bị kiến thức về chương trình VL 2018 và vận dụng để đưa ra chiến lượng dạy học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Nêu được cách lựa chọn chiến lược dạy học VL. 

Trình bày được cơ sở của hoạt động học và lý thuyết về tâm lí học phát triển. 

Phân tích được cơ sở xây dựng và đặc điểm chương trình VL 2018. 
Phân tích được đặc điểm phần cơ học và đề xuất chiến lược dạy học phù hợp. 

Phân tích được đặc điểm phần dao động, sóng và đề xuất chiến lược dạy học phù hợp. 

Phân tích được đặc điểm phần điện, từ và đề xuất chiến lược dạy học phù hợp. 
Phân tích được đặc điểm phần VL nhiệt, phân tử và đề xuất chiến lược dạy học phù hợp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học dạy học Vật lí 

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức về PP nghiên cứu khoa học, công nghệ. 
Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu KH và xử lý số liệu trong nghiên cứu KH. 

2. Chuẩn đầu ra: 

 Nêu được KN khoa học, công nghệ và NCKH. 
Trình bày được các loại PP NCKH và ý nghĩa của chúng. 

Xác định được logic tiến trình nghiên cứu KN và xây dựng được đề cương NCKH. 

Nêu được cách sử lý kết quả thống kê và ý nghãi của chúng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Sử dụng thiết bị 
thí nghiệm trong 

dạy học Vật lý ở 

trường THPT 

1. Mục tiêu:  
Trang bị lí luận về sử dụng TBTN trong dạy học VLPT. 

Hưỡng dẫn khai thác và sử dụng TN trong dạy học phần cơ, nhiệt, điện, từ. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Nêu được vai trò, tác dụng và định hướng sử dụng một số loại TBTN trong DHVL. 

Chỉ ra được một số loại TBDH trong DHVL phần cơ học và sử dụng trong tiến trình dạy học. 

Chỉ ra được một số loại TBDH trong DHVL phần Nhiệt và sử dụng trong tiến trình dạy học. 

Chỉ ra được một số loại TBDH trong DHVL phần điện, từ và sử dụng trong tiến trình dạy học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành tự chọn 

(Chọn 3 trong các 

môn) 

  3     

  Vật lý và Vật lý 
phổ thông 

1. Mục tiêu:  
 Trang bị kiến thức về nội dung và vai trò, ý nghĩa một số ĐL vật lí. 

Hướng dẫn phân tích nội dung một số thuyết VL. 

Chỉ ra sai số và ý nghĩa. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được nội dung một số khái niệm, định luật vật lí trong chương trình vật lí THPT. 

Phân tích được ý nghĩa, vai trò của một số ĐL vật lí trong chương trình. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Phân tích được nội dung một số thuyết vật lí trong chương trình VL phổ thông. 
Nêu được sai số và ý nghĩa. 

  Thí nghiệm Vật lý 

ghép nối máy tính  

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức về thiết bị ghép nối và cách sử dụng 
Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghép nối để đo đại lượng VL trong các bài thực hành. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được vai trò của các thiết bị, thành phần của máy tính. 
Kết nối được cảm biến với máy tính và thực hành đo được đại lượng vật lí. 

Kết nối cảm biến và đo được đại lượng VL trong các bài về mạch điện. 

Kết nối cảm biến và đo được đại lượng VL trong các bài về cơ, nhiệt.. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học Vật 
lý 3 

1. Mục tiêu: 

Trang bị kiến thức về lựa chọn, sử dụng, đánh giá sản phẩm CNTT trong dạy học VL. 

Hướng dẫn xây dựng/lựa chọn TN ảo, mô phỏng trong dạy học VL. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được cách sử dung một số sản phẩm CNTT trong dạy học VL. 

Chỉ ra được kịch bản, cách thiết kế và sử dụng mô phỏng dạy phần cơ. 
Chỉ ra được kịch bản, cách thiết kế và sử dụng mô phỏng dạy phần nhiệt. 

Chỉ ra được kịch bản, cách thiết kế và sử dụng mô phỏng dạy phần điện. 

Chỉ ra được kịch bản, cách thiết kế và sử dụng mô phỏng dạy phần quang. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Chương trình Vật 
lý ở trường phổ 

thông  

1. Mục tiêu:  
Trang bị một số lí luận về chương trình, cấu trúc chương trình.  

Hướng dẫn kỹ năng phân tích được cấu trúc kiến thức vật lí trong môn VL, KHTN. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Nêu được một số khái niệm cơ bản liên quan tới cấu trúc chương trình. 

Trình bày được cấu trúc và các tư tưởng cơ bản trong chương trình môn VL và KHTN. 

Phân tích được cấu trúc và tư tưởng cơ bản của một số đề tài trong chương trình VL và KHTN. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Tổ chức hoạt 

động nhận thức 

trong dạy học Vật 
lý 2 

1. Mục tiêu:  

Trang bị cơ sở sinh lí, tâm lí của hoạt động học của HS THCS. 

Hướng dẫn tìm hiểu phương pháp nhận thức phổ biến và ứng dụng vào dạy kiến thức VL trong môn KHTN. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được cơ sở sinh lí, tâm lí HS THCS trong hoạt động học VL. 

Trình bày được các phương pháp nhận thức VL và phân tích được đặc điểm của chúng trong dạy học kiến thức VL THCS.  
Nêu được tiến trình dạy một kiến thứ cụ thể và đề xuất sử dụng trong thiết kế phương án dạy học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Lôgic học trong 

dạy học vật lí 

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức cơ bản về nhận thức và tư duy, khái niệm. 

Trình bày lí luận về phán đoán, logic hình thức, suy luận, logic biện chứng. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nêu được một số khái niệm về nhậ thức, tư duy, logic. 

Trình bày được cách định nghĩa khái niệm. 

Nêu được khái niệm phán đoán và các loại phán đoán. 

Trình bày được quy luật cơ bản của logic hình thức. 
Nêu được đặc điểm và các loại suy luận. 

Trình bày được quan niệm, nguyên tắc, quy luật logic biện chứng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học Vật 
lý 

1. Mục tiêu:  

'Trình bày được khái niệm cơ bản của kiểm tra đánh giá và xu hướng trong kiểm tra đánh giá. 
Lựa chọn được phương pháp, kỹ thuật đánh giá cho phù hợp. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được một số xu hướng về kiểm tra đánh giá trên thế giới và Việt Nam. 
Nêu được cách lựa chọn phương pháp, công cụ đánh gái năng lực. 

Lựa chọn được công cụ đánh giá năng lực cho từng nội dung dạy học VL. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Các phương pháp 

day học hiện đại 

trong dạy học Vật 

lý 

1. Mục tiêu:  
Trang bị kiến thức về phương pháp dạy học hiện đại. 

Hướng dẫn sủ dụng phương pháp dạy học hiện đại trong một số nội dung cụ thể. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được đặc điểm của PPDH hiện đại để đưa ra yêu cầu đổi mới. 

Nêu được một số phương pháp nhằm phát triển năng lực tư duy HS và vận dụng chúng. 

Nêu được một số phương pháp nhằm phát triển năng lực thực hiện cho HS và vận dụng chúng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC 

STEM Ở 
TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG 

1. Mục tiêu:  

Trang bị lí luận về giáo dục STEM. 

Hướng dẫn phát triển nội dung và cách tổ chức dạy học một số chủ đề STEM. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được cơ sở lý luận về giáo dục STEM. 

Phát triển được một số nội dung cho chủ đề STEM liên quan tới các lĩnh vực. 
Thiết kế được kế hoạch tổ chức dạy học chủ đề STEM. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 PHÁT TRIỂN 

HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM Ở 

TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG 

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức về hoạt động trải nghiệm. 
Hướng dẫn phát triển và tổ chức hoạt động trải nghiệm. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phát triển được nội dung về một số chủ đề trải nghiệm liên quan tới VL, KHTN. 
Trình bày được một số cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm. 

Thiết kế được kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm một số chủ đề. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Thực hiện luận văn tốt nghiệp 8 HK4   

5.5  Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán 

1 Các môn học bắt 

buộc 

        

2 Phương pháp lý 

thuyết trường 
lượng tử cho vật lý 

lý thuyết 

1. Về kiến thức: Môn học này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết trường 

lượng tử, mô tả tương tác của các hạt cơ bản bằng phương pháp lý thuyết trường lượng tử, phương pháp nhiễu loạn, quy tắc Feymann 
…. Từ đó NCS có thể nghiên cứu tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, cơ học thống kê, vật lý hạt nhân năng lượng cao, vật 

lý chất rắn lượng tử. Trang bị cho NCS các phương pháp cơ bản và hiện đại để giải quyết bài toán hệ nhiều hạt 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Vật lý thống kê 
nâng cao 

1. Về tri thức: Môn học này nhằm mang lại cho NCS các những kiến thức cần thiết về các nguyên lý, tính chất và các hiện tượng đặc 
trưng của hệ nhiều hạt, cũng như các phương pháp khảo sát hệ nhiều hạt theo quan điểm của vật lí thống kê lượng tử trên cơ sở cấu 

trúc vi mô của hệ. Từ đó ứng dụng trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại.Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án  

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn học tự 

chọn (Chọn 02 

môn) 

        

4 Lý thuyết trường 
nhiệt độ và sự dịch 

chuyển pha 

1. Về kiến thức: Môn học này giúp trang bị cho NCS những kiến thức cơ bản về phương pháp tác dụng hiệu dụng CJT ở nhiệt độ hữu 
hạn. Từ đó khảo sát các trường lượng tử dựa trên thế hiệu dụng của trường. Bên cạnh đó, những kiến thức cơ bản về sự dịch chuyển 

pha sẽ giúp NCS tìm hiểu về quá trình dịch chuyển pha trong vũ trụ ở thời kỳ đầu của nó. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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5 Quang học lượng 

tử 
1. Về kiến thức: Môn học này trang bị cho NCS các kiến thức chuyên sâu của quang học lượng tử, lý thuyết lượng tử về tương tác 
giữa nguyên tử và trường, lý thuyết lượng tử về laser… để từ đó NCS có thể nghiên cứu tốt các hướng phát triển của vật lý laser, 

quang phi tuyến, lý thuyết chuyển pha lượng tử và các trạng thái đặc biệt của vật chất.  

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại, phương pháp nghiên cứu Vật lý Lý thuyết. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu 
các vấn đề khoa học trong các xemina, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Lý thuyết hạt cơ 

bản chuyên sâu 

1. Về kiến thức: Môn học nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các tính chất vật lý của các hạt cơ bản; Lý thuyết đối xứng và sự sắp 

xếp hệ thống hóa các hạt cơ bản, mô hình hóa các tương tác giữa chúng, lý thuyết hợp nhất tất cả các tương tác của các hạt cơ bản. Từ 

đó NCS có thể nghiên cứu tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, lý thuyết thống nhất tương tác , vật lý hạt nhân năng lượng 
cao, siêu cao.Trang bị cho NCS các phương pháp cơ bản và hiện đại để giải quyết bài toán hệ nhiều hạt. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. 
3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Điện động lực học 

lượng tử 

1. Về kiến thức: Môn học nhằm trang bị cho NCS kiến thức về tương tác của ánh sáng với vật chất theo quan điểm lý thuyết lượng tử 

tương đối tính, giải các phương trình sóng tương đối tính và quá trình tương tác giữa các hạt trong các bài toán khác nhau. 
2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Lý thuyết về sự 

thăng giáng tới 
hạn 

1. Về tri thức: Môn học Lý thuyết về sự thăng giáng tới hạn nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các trạng thái đặc biệt của vật chất 

theo quan điểm cổ điển và lượng tử, nắm vững các phương pháp nghiên cứu các môi trường đậm đặc, đó là phương pháp thống kê và 
phương pháp lý thuyết trường lượng tử. Sau khi hoàn thành môn học này NCS có đủ kiến thức để nghiên cứu, khảo sát các quá trình 

chuyển pha của vật chất. Giải thích sự hình thành vũ trụ từ vụ nổ Big Bang. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Áp dụng phương 
pháp tác dụng hiệu 

dụng vào nghiên 

cứu chuyển pha 
trong chất hạt 

nhân 

1. Về tri thức: Môn học Áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng nhiệt độ vào nghiên cứu chuyển pha nhằm trang bị cho NCS kiến 
thức về phương pháp tác dụng hiệu dụng nhiệt độ và việc áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng nhiệt độ vào nghiên cứu chuyển 

pha lượng tử trong các mô hình cụ thể. Từ đó NCS có thể triển khai nghiên cứu các hiện tượng chuyển pha sắt - từ, hiện tượng siêu 

dẫn, siêu chảy… là các vấn đề mà NCS có thể triển khai để làm luận án. 
2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Lý thuyết siêu dẫn 1. Về kiến thức: Môn học Lý thuyết siêu dẫn nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các tính chất cơ bản của các chất siêu dẫn, các mô 
hình lý thuyết về hiện tượng siêu dẫn và hiệu ứng của các chất siêu dẫn, đặc biệt là chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao. Khi học môn Lý 

thuyết siêu dẫn NCS được cung cấp những kiến thức và phương pháp cần thiết để nghiên cứu hiện tượng siêu dẫn và các vấn đề liên 

quan, NCS được cập nhật những vấn đề đang là thời sự trong nghiên cứu lý thuyết siêu dẫn. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 
3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Vật lý hệ điện tử 

tương quan mạnh 

1. Về kiến thức: Môn học Hệ điện tử tương quan mạnh nhằm trang bị cho NCS kiến thức về các tính chất cơ bản của hệ điện tử tương 

quan mạnh. Trong quá trình học, NCS được làm quen với các mô hình lý thuyết đang được sử dụng hiện nay, từ đó tìm hiểu bản chất 

các cơ chế vật lý trên cơ sở ứng dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau. NCS được làm các bài tập nâng cao để rèn luyện kỹ năng 
tính toán và giải quyết các bài toán liên quan.  

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 
3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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12 Mô hình chuẩn 1. Về kiến thức: Nền tảng của vật lý hiện đại là mô hình chuẩn và thuyết tương đối rộng. NCS thuộc chuyên ngành hạt cơ bản và vũ 

trụ học trước khi thực hiện các nghiên cứu chắc chắn phải nắm vững được cơ sở lý thuyết và vật lý trong các mô hình này. Môn học 

này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết về mô hình chuẩn bao gồm nhiều nhiều lĩnh vực như: lý 

thuyết trường lượng tử, mô tả tương tác của các hạt cơ bản bằng phương pháp lý thuyết trường lượng tử, phương pháp nhiễu loạn, lý 
thuyết thống nhất các loại tương tác,... Từ đó NCS có thể nghiên cứu tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý năng lượng 

cao.  

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 

3. Về thái độ:Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Vật lý neutrinos 1. Về kiến thức: Môn học này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết về các đặc tính của Neutrinos 
qua một số mô hình như: Khối lượng Neutrinos, độ xoắn, độ phân cực của Neutrinos, sự trộn lẫn giữa Neutrinos với các hạt khác,... 

Từ đó NCS có thể nghiên cứu tốt các hướng phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý năng lượng cao.  

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Về kiến thức: Môn học “ Vật lý hệ thấp chiều ” cung cấp các kiến thức cơ bản về một số cơ sở vật lý của hệ cấu trúc nanô; điện tử, 

lỗ trống trong siêu mạng; cấu trúc vùng năng lượng của siêu mạng; tính chất vất lý của cơ sở bán dẫn thấp chiều; lý thuyết lượng tử 

về hấp thụ sóng lượng tử yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử và hiệu ứng âm - điện tử trong hố lượng tử; một số lý thuyết chủ 
yếu nghiên cứu màng mỏng và siêu mạng. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết.- Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án  
3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.  

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 ỨNG DỤNG 

CỦA LÝ 

THUYẾT NHÓM 
TRONG LÝ 

THUYẾT 

TRƯỜNG  

1. Về kiến thức: Môn học “Ứng dụng của lý thuyết nhóm trong Lý thuyết trường” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những kiến 

thức hiện đại, chuyên sâu về lý thuyết nhóm để nghiên cứu lý thuyết trường và hạt cơ bản. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 
nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án. 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 LÝ THUYẾT TÁI 

CHUẨN HÓA 
TRONG CÁC MÔ 

HÌNH VẬT LÝ 

HẠT CƠ BẢN 

1. Về kiến thức: Chuyên đề “Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản” trang bị cho NCS một cách có hệ thống 

những kiến thức hiện đại, chuyên sâu về các kỹ năng tính toán để nghiên cứu lý thuyết trường và hạt cơ bản. 
2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án. 

3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 

  Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 RÃ VI PHẠM SỐ 

LEPTON TRONG 

CÁC MÔ HÌNH 

VẬT LÝ HẠT CƠ 
BẢN 

1. Về kiến thức: Môn học “Rã vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những 

kiến thức hiện đại, chuyên sâu về các quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn.  

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án. 
3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 

  Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 CÁC TÍNH 
TOÁN BỔ ĐÍNH 

BẬC CAO 

TRONG MÔ 
HÌNH CHUẨN 

1. Về kiến thức: Môn học “Các tính toán bổ đính bậc cao trong mô hình chuẩn” trang bị cho NCS một cách có hệ thống những kiến 
thức hiện đại, chuyên sâu về các kỹ năng tính toán để nghiên cứu lý thuyết trường và hạt cơ bản. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện khả năng tư duy vật lý hiện đại. Có kỹ năng trình bày, giới thiệu các vấn đề khoa học trong các xemina, hội 

nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực Vật lý Lý thuyết. Bước đầu biết độc lập nghiên cứu một vấn đề khoa học cụ thể để hoàn thành luận án. 
3. Về thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 

  Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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5.5.1 Môn học bổ sung Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán ( Có bằng đại học ngành phù hợp)        

1 Triết học 1. Kiến thức: 
- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 
- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận 

triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên 

và công nghệ; Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa 

học - công nghệ Việt Nam. 

3. Thái độ 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn 

đề thực tiễn của chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn 

thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các 
quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có 

thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm 
xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và 
những giá trị chung của nhân loại.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Chương trình, 

phương pháp và 

kỹ năng dạy học 
hiện đại  

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 
bản. 

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Phần kiến thức cơ 

bản bắt buộc 

        

3 Cơ lượng tử 1. Về tri thức 
Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như 

chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 

2. Về kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 
3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Vật lý thống kê Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý thống kê và những ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, người học có thể 

vận dụng nó trong công việc NCKH và ứng dụng nghề nghiệp. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 

(Chọn 02 trong 

các môn học sau) 

    Năm 

thứ 
nhất 
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5 Vật lý chất rắn Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý chất rắn, các phương pháp nghiên cứu vật lý chất rắn. 

Hình thành kỹ năng phân tích tính toán các thông số của một số vật rắn thông dụng. 
3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Toán cho vật lý 1. Kiến thức: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý: 

VLLT&VLT, VLCR 

2. Kỹ năng : Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu điều tra cũng như số liệu thực nghiệm 
3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Lí thuyết nhóm  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về toán để họ áp dụng nghiên cứu vật lý, đi sâu vào ngành vật lý lý thuyết 

và nghiên cứu các hệ vật lý gần với thực tế. Nội dung của lý thuyết nhóm giới thiệu các kiến thức và khái niệm nhóm, các nhóm 
thường dùng trong vật lý, lý thuyết biểu diễn nhóm. 

2. Kỹ năng : Sử dụng được các kiến thức về nhóm để nghiên cứu vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn. 

3. Thái độ:  Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Cấu trúc tinh thể  1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể của vật rắn để có thể học tốt các học phần tiếp theo về Vật lí Chất 

rắn, khoa học vật liệu, cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu vật liệu, làm luận văn. 
2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết xử lý và phân tích cấu trúc vật liệu. 

3. Thái độ học tập: nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Thực hành Vật lí 
Chất rắn hiện đại  

1. Kiến thức: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu sau này cũng như phục vụ 
việc làm luận văn. 

2. Kỹ năng: Làm việc độc lập, biết sử dụng các thiết bị đo, lấy số liệu, sử lý và phân tích số liệu thu được. 

3. Thái độ học tập: Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến 
môn học. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Dạy học vật lý 
bằng Tiếng Anh  

1. Về kiến thức:  
- Những kiến thức chung trong dạy học bằng Tiếng Anh: quản lý lớp, phản hồi học sinh, tóm tắt bài học,.... 

- Kiến thức Tiếng Anh trong những lĩnh vực cơ bản của môn Vật lý hiện đang được giảng dạy ở trường phổ thông. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện ngôn ngữ tiếng anh trong vật lý 

3. Các mục tiêu khác: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Phương pháp tính 

và tin học chuyên 

ngành  

- Trang bị cho học viên cao học vật lý các thuật toán để giải các bài toán vật lý trên máy tính 

- Hình thành kỹ năng lập viết chương trình giải các phương trình Vật lý toán. 

- Phát triển tư duy toán, vật lý và tin học cho học viên. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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12 Thiết kế bài giảng 

e-learning trong 

dạy học Vật lí  

1. Về kiến thức: Trình bày được kiến thức về thiết kế, tổ chức dạy học vật lý có sử dụng bài giảng E-learning. 
2. Về kĩ năng: 

- Sử dụng được phần mềm biên tập video, ảnh. 

- Sử dụng được phần mềm soạn bài giảng E-learning. 
- Sử dụng được phần mềm quản lý hệ thống E-learning (LMS). 

- Thực hành đề xuất cách kiểm tra đánh giá HS trong dạy học Vật lý. 

3. Thái độ, tác phong: Trung thực, chuyên cần học tập; có tác phong làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa học và người 
giáo viên. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Vật lý hạt cơ bản 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vật lý hạt, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vật lý hiện đại. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy vật lý lý thuyết. 
3 Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

  Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Vật lí hiện đại  1. Kiến thức: Trang bị cho học viên cao học tổng quan về vật lý hiện đại 
2. Kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Đo lường và các 
chuẩn đo lường 

vật lý  

 Học viên nắm được các hệ đơn vị đo được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu vật lý và cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo 
này. 

 Học viên cũng phải nắm được nguyên tắc và cách đo một số đại lượng vật lý, đặc biệt phép đo trong các thí nghiệm vật lý thuộc 

chương trình phổ thông. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

16 Lý thuyết chất rắn 1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn, kiến thức về dao động mạng tinh 

thể, cung cấp một số phương pháp tính vùng năng lượng  
2. Về kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể.  

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

  Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Lý thuyết trường 
tự do  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, 
làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, 

quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 
3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

4. Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Các môn chuyên 

ngành tự chọn ( 

Chọn 2 trong các 

môn) 
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19 Lý thuyết chuyển 

pha 
1. Về kiến thức:  
Môn học “Lý thuyết chuyển pha” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pha và sự chuyển pha của vật 

chất.  

2. Về kỹ năng: Trên cơ sở đó khảo sát chuyển pha trong một số lĩnh vực tiêu biểu của vật lí lí thuyết 
3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

  Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Điện động lực học 

lượng tử  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Điện động lực học lượng tử 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  

1. Về kiến thức: Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của 

hạt nhân đến những tính chất đối xứng trong chất hạt nhân. 
2. Về kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt  

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý 

thuyết chất rắn, lý thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao. 
2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt. 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Mô hình chất hạt 
nhân Walecka  

1. Về kiến thức: Mô hình chất hạt nhân Walecka là mô hình khảo sát các tính chất hạt nhân bão hòa rất tốt. Mô học này nhàm giới 
thiệu những nét cơ bản nhất của chất hạt nhân theo mô hình Walecka. 

3. Về kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu chất hạt nhân theo mô hình Walecka 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Lý thuyết trường 
tương tác  

1. Kiến thức: Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết lượng tử của các hạt cơ bản và sự tương tác của chúng. Nó trang bị cho học viên 
những kiến thức nền móng để tiếp tục nghiên cứu vật lý theo các hướng khác nhau. 

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu tương tác của các trường 

3.Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Mô hình chuẩn  1. Về kiến thức: Môn học Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của 

các tương tác điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, 

học phần này còn cho thấy sự phù hợp cao giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc. 
2. Về kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng 

phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 

3.Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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26 Thuyết tương đối 

rộng và vũ trụ học  
1. Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả mối liên hệ của thuyết tương rộng và 
thuyết tương đối hẹp với lý thuyết hấp dẫn của Einstein. Đồng thời, còn chỉ ra những phương trình trong vũ trụ học. Đặc biệt, học 

phần này còn đưa ra các mô hình trong vũ trụ học. 

2. Về kỹ năng: học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng 
phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về hệ thấp chiều như: các khái niệm về chiều, các độ dài đặc trưng cho 

hệ thấp chiều; hàm sóng, phổ năng lượng, hàm mật độ trạng thái của điện tử trong các hệ thấp chiều; một số tính chất vật lý của bán 

dẫn thấp chiều như: độ linh động, hệ số hấp thụ; một số phương pháp chế tạo hệ thấp chiều như: phương pháp nuôi cấy epitaxy, các 
phương pháp hóa học,...  

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ thấp chiều. 

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Vật lý chất rắn 

lượng tử  

1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết cổ điển dao động mạng, lý thuyết lượng tử dao động mạng, chuyển 

động của electron trong vật rắn, một số phương pháp tính vùng năng lượng  
2. Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể. 

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý 

thuyết chất rắn, lý thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao. 
2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt. 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5.5.2 Môn học bổ sung Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán ( Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp, ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm (7 năm ) hoặc tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần) 

  Phần kiến thức cơ 

bản bắt buộc 

        

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

1 Lý thuyết chất rắn 1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về cấu trúc và tính chất đối xứng của vật rắn, kiến thức về dao động mạng tinh 

thể, cung cấp một số phương pháp tính vùng năng lượng  

2. Về kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể.  
3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Lý thuyết trường 

tự do  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết để nghiên cứu về các hạt cơ bản và sự tương tác giữa chúng, 

làm nền móng để tiếp tục nghiên cứu các hướng khác của vật lý hiện đại như chất rắn lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử, vũ trụ học, 
quang học lượng tử, thông tin lượng tử… 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 

3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 
4. Các mục tiêu khác: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Lý thuyết chuyển 
pha 

1. Về kiến thức:  
Môn học “Lý thuyết chuyển pha” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pha và sự chuyển pha của vật 

chất.  

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Về kỹ năng: Trên cơ sở đó khảo sát chuyển pha trong một số lĩnh vực tiêu biểu của vật lí lí thuyết 
3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành tự chọn ( 

Chọn 2 trong các 

môn) 

        

4 Điện động lực học 

lượng tử  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Điện động lực học lượng tử 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. 
3. Thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Vật lý hạt nhân 

hiện đại  

1. Về kiến thức: Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của 

hạt nhân đến những tính chất đối xứng trong chất hạt nhân. 
2. Về kỹ năng: Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát về bức tranh vật lý của tự nhiên. 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Lý thuyết lượng tử 
hệ nhiều hạt  

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý 
thuyết chất rắn, lý thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao. 

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt. 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Mô hình chất hạt 
nhân Walecka  

1. Về kiến thức: Mô hình chất hạt nhân Walecka là mô hình khảo sát các tính chất hạt nhân bão hòa rất tốt. Mô học này nhàm giới 
thiệu những nét cơ bản nhất của chất hạt nhân theo mô hình Walecka. 

2. Về kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu chất hạt nhân theo mô hình Walecka 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Lý thuyết trường 

tương tác  

1. Kiến thức: Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết lượng tử của các hạt cơ bản và sự tương tác của chúng. Nó trang bị cho học viên 

những kiến thức nền móng để tiếp tục nghiên cứu vật lý theo các hướng khác nhau. 

2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu tương tác của các trường 
3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Mô hình chuẩn  1. Về kiến thức: Môn học Mô hình chuẩn nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của 

các tương tác điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, 
học phần này còn cho thấy sự phù hợp cao giữa mô hình lý thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc. 

2. Về kỹ năng: Học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng 

phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 
3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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10 Thuyết tương đối 

rộng và vũ trụ học  
1. Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên kiến thức sâu cao về Vật lý lý thuyết để mô tả mối liên hệ của thuyết tương rộng và 
thuyết tương đối hẹp với lý thuyết hấp dẫn của Einstein. Đồng thời, còn chỉ ra những phương trình trong vũ trụ học. Đặc biệt, học 

phần này còn đưa ra các mô hình trong vũ trụ học. 

2. Về kỹ năng: học viên có khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học thời sự thuộc lĩnh vực chuyên ngành của bản thân và các hướng 
phát triển của vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân, vật lý chất rắn lượng tử… 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về hệ thấp chiều như: các khái niệm về chiều, các độ dài đặc trưng cho 

hệ thấp chiều; hàm sóng, phổ năng lượng, hàm mật độ trạng thái của điện tử trong các hệ thấp chiều; một số tính chất vật lý của bán 

dẫn thấp chiều như: độ linh động, hệ số hấp thụ; một số phương pháp chế tạo hệ thấp chiều như: phương pháp nuôi cấy epitaxy, các 
phương pháp hóa học,...  

2. Kỹ năng: Vận dung các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ thấp chiều. 

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Vật lý chất rắn 

lượng tử  

1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết cổ điển dao động mạng, lý thuyết lượng tử dao động mạng, chuyển 

động của electron trong vật rắn, một số phương pháp tính vùng năng lượng  
2. Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học để bước đầu nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ tinh thể. 

3. Các mục tiêu khác: Thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt 

1. Kiến thức: Học viên biết vận dụng các kiến thức cơ bản của lý thuyết trường lượng tử để nghiên cứu các vấn đề hiện đại của lý 

thuyết chất rắn, lý thuyết hạt sơ cấp, nghiên cứu các quy luật mới về tính đối xứng của các quá trình sinh nhiều hạt ở năng lượng cao. 
2. Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết trường để nghiên cứu hệ nhiều hạt. 

3. Về thái độ: Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Các chuyên đề 

tiến sĩ 

    Năm 
thứ 

hai 

Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng 
đánh giá chấm điểm theo thang 

điểm 10 

15 Tiểu luận tổng 

quan 

    Năm 

thứ 
hai 

Báo cáo trước hội đồng 

16 Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học   Năm 

thứ 3 
đến 

năm 

thứ 4 

Báo cáo trước hội đồng 

17 Hoàn thành luận án tiến sĩ   Năm 

thứ 3 

hoặc 
4 

  

   Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 Các môn học bắt 

buộc 

        

2 Phương pháp lý 
thuyết trường 

lượng tử cho vật lý 

lý thuyết 

1. Mục tiêu:  
 Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp lý thuyết trường lượng tử trong vật lý lý thuyết 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực lý thuyết trường lượng tử và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực lý thuyết trường lượng tử; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về lý thuyết trường lượng tử 
để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến lý thuyết trường lượng tử trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Vật lý thống kê 

nâng cao 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về Vật lý thống kê 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý thống kê và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

 - Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực vật lý thống kê; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về vật lý thống kê để phục vụ cho việc 

phát triển kiến thức mới 
 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý thống kê trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các môn học tự 

chọn (Chọn 02 

môn) 

        

4 Lý thuyết trường 

nhiệt độ và sự dịch 
chuyển pha 

1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức nâng cao về Lý thuyết trường nhiệt độ và sự dịch chuyển pha 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Lý thuyết trường nhiệt độ và sự dịch chuyển pha và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực Lý thuyết trường nhiệt độ và sự dịch chuyển pha; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về vật 
lý thống kê để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Lý thuyết trường nhiệt độ và sự dịch chuyển pha trong và ngoài nước để cập nhật, nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Quang học lượng 

tử 

1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức nâng cao về Quang học lượng tử 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Quang học lượng tử và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực Quang học lượng tử; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về vật lý thống kê để phục vụ cho 

việc phát triển kiến thức mới 
 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Quang học lượng tử trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Lý thuyết hạt cơ 

bản chuyên sâu 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về lý thuyết hạt cơ bản  
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực hạt cơ bản và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực lý thuyết hạt cơ bản; có kiến thức lý thuyết nâng cao về lý thuyết hạt cơ bản để phục vụ 
cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến lý thuyết hạt cơ bản trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Điện động lực học 

lượng tử 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về điện động lực học lượng tử. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực điện động lực học lượng tử và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực điện động lực học lượng tử; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về điện động lực học lượng 

tử để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 
 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến điện động lực học lượng tử trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Lý thuyết về sự 
thăng giáng tới 

hạn 

1. Mục tiêu:  
 Có kiến thức nâng cao về lý thuyết về sự thăng giáng tới hạn 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực lý thuyết về sự thăng giáng tới hạn và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực sự thăng giáng tới hạn; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về sự thăng giáng tới hạn để phục 
vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến lý thuyết về sự thăng giáng tới hạn trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Áp dụng phương 

pháp tác dụng hiệu 

dụng vào nghiên 
cứu chuyển pha 

trong chất hạt 

nhân 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về phương pháp tác dụng hiệu dụng và áp dụng được vào nghiên cứu chuyển pha trong chất hạt nhân 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyển pha trong chất hạt nhân và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực phương pháp tác dụng hiệu dụng; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về môn học áp dụng 

phương pháp tác dụng hiệu dụng vào nghiên cứu chuyển pha trong chất hạt nhân để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 
 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến áp dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng vào nghiên cứu chuyển pha trong chất hạt nhân 

trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Lý thuyết siêu dẫn 1. Mục tiêu:  
 Có kiến thức nâng cao về lý thuyết siêu dẫn 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực siêu dẫn và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực siêu dẫn; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về siêu dẫn để phục vụ cho việc phát triển kiến 

thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến lý thuyết siêu dẫn trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Vật lý hệ điện tử 

tương quan mạnh 

1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức nâng cao về Vật lý hệ điện tử tương quan mạnh 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hệ điện tử tương quan mạnh và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực Vật lý hệ điện tử tương quan mạnh; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Vật lý hệ điện tử 

tương quan mạnh để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 
 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Vật lý hệ điện tử tương quan mạnh trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Mô hình chuẩn 1. Mục tiêu:  
Có kiến thức nâng cao về Mô hình chuẩn 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Mô hình chuẩn và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Thể hiện nền tảng vững chắc về Mô hình chuẩn; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Mô hình chuẩn để phục vụ cho việc phát triển 

kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Mô hình chuẩn trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Vật lý neutrinos 1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức nâng cao về Vật lý neutrinos 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý neutrinos và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực Vật lý neutrinos; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Vật lý neutrinos để phục vụ cho việc 
phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Vật lý neutrinos trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Vật lý hệ thấp 
chiều  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức nâng cao về hệ thấp chiều 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thấp chiều và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực hệ thấp chiều; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về vật lý hệ thấp chiều để phục vụ cho 

việc phát triển kiến thức mới 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý hệ thấp chiều trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ và năng lực nghiên cứu. 

15 Mô phỏng trong 

vật lý  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về mô phỏng trong vật lý 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực mô phỏng trong vật lý và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực mô phỏng trong vật lý; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về mô phỏng trong vật lý để phục 
vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến mô phỏng trong vật lý trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 LÝ THUYẾT TÁI 

CHUẨN HÓA 

TRONG CÁC MÔ 
HÌNH VẬT LÝ 

HẠT CƠ BẢN 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản và trong lĩnh vực liên 
quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản; có kiến thức lý thuyết chuyên 
sâu về Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Lý thuyết tái chuẩn hóa trong các mô hình vật lý hạt cơ bản trong và ngoài nước để cập 

nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 RÃ VI PHẠM SỐ 
LEPTON TRONG 

CÁC MÔ HÌNH 

VẬT LÝ HẠT CƠ 
BẢN 

1. Mục tiêu:  
 Có kiến thức nâng cao về các quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực rã vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản và trong lĩnh vực liên 

quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về các quá trình vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản; có kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu về sự vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 
 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến các quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình vật lý hạt cơ bản trong và ngoài nước 

để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 CÁC TÍNH 
TOÁN BỔ ĐÍNH 

BẬC CAO 

TRONG MÔ 
HÌNH CHUẨN 

1. Mục tiêu:  
 Có kiến thức nâng cao về bổ đính bậc cao trong mô hình chuẩn 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực bổ đính bậc cao trong mô hình chuẩn và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 
- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực bổ đính bậc cao trong mô hình chuẩn; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về bổ đính bậc cao 

trong mô hình chuẩn để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến các tính toán bổ đính bậc cao trong mô hình chuẩn trong và ngoài nước để cập nhật, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 ỨNG DỤNG 

CỦA LÝ 

THUYẾT NHÓM 

TRONG LÝ 

THUYẾT 
TRƯỜNG  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức nâng cao về lý thuyết nhóm trong lí thuyết trường 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực lý thuyết nhóm trong lý thuyết trường và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Thể hiện nền tảng vững chắc về lĩnh vực lý thuyết nhóm trong lý thuyết trường; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về lý thuyết nhóm 
trong lý thuyết trường để phục vụ cho việc phát triển kiến thức mới 

 - Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến lý thuyết nhóm ứng dụng trong lý thuyết trường trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5.5.1 Môn học bổ sung Tiến sĩ ngành Vật lí lí thuyết & Vật lí toán ( Có bằng đại học ngành phù hợp)        

  Phần kiến thức cơ 

bản bắt buộc 

        

3 Cơ lượng tử 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Cơ học lượng tử 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Cơ học lượng tử .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Cơ học lượng tử;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Cơ học lượng tử để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Vật lý thống kê 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Vật lý thống kê 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu vật lý thống kê .  
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học vật lý thống kê;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý thống kê để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Vật lí chất rắn  1. Mục tiêu:  

Học phần này trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn, các vấn đề về cấu 

trúc tinh thể, dao động mạng, một số phương pháp tính vùng năng lượng, …Từ đó học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề 
của vật lý lý thuyết. 

Hình thành cho học viên có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên 

quan. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về cấu trúc tinh thể, cấu trúc và tính chất của điện tử. 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc tinh thể, dao động mạng để giải các bài toán vật lý có liên quan 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các môn tự chọn 

(Chọn 02 trong 

các môn học sau) 

        

5 Toán cho vật lý 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về Toán thuộc lĩnh vực Vật lý 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực toán cho vật lý và trong lĩnh vực liên quan 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao để giải các bài toán liên quan đến Vật lý 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về phương trình đạo hàm riêng, hàm riêng trị riêng và hàm Green, phương trình tích 

phân để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 
năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Lí thuyết nhóm  1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết nhóm 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về biểu diễn của nhóm, biểu diễn của một số nhóm cụ thể, các phép tính về biểu diễn 

nhóm. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Cấu trúc tinh thể  1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Cấu trúc tinh thể 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong các lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức nâng cao về toán để giải các bài toán về cấu trúc tinh thể, sai lệch mạng và ảnh hưởng của chúng tới đặc 

trưng tính chất của vật rắn kết tinh.  

3 Hk2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc tinh thể, sai lệch mạng 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Thực hành Vật lí 

Chất rắn hiện đại  

1. Mục tiêu:  

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực nghiệm nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu. 
Rèn luyện khả năng sử dụng các thiết bị đo hiện đại, lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 

Tạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Hiểu rõ cơ sở lý thuyết, nguyên lý của các phép đo thường được sử dụng trong thực nghiệm vật lý hiện đại, lập được kế hoạch và thực 

hiện được kế hoạch đề ra 

Sử dụng được các thiết bị thực nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, biết cách lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 
Có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với tinh thần hăng say, hợp tác. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Thực hành Vật lí 

Chất rắn hiện đại  

1. Kiến thức: THọc phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về thực nghiệm, biết sử dụng một số hệ đo, cũng như 

các dụng cụ đo. Thực hành chế tạo vật liệu bằng các phương pháp công nghệ khác nhau (gốm, spin coating, phún xạ,…). Thực hành 
xác định cấu trúc vật liệu bằng X-ray, DTA, DTG, SEM,… 

2. Kỹ năng:Sử dụng được các thiết bị thực nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, biết cách lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được. 

Có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với tinh thần hăng say, hợp tác. 
3. Thái độ học tập: TTạo thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế. 

Rèn luyện khả năng sử dụng các thiết bị đo hiện đại, lấy số liệu, xử lý và phân tích số liệu thu được 

3 Năm 

thứ 
hai 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Dạy học vật lý 

bằng Tiếng Anh  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về dạy học vật lý bằng tiếng anh 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực dạy học vật lý bằng tiếng anh và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu dạy học vật lý bằng tiếng anh .  
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học dạy học vật lý bằng tiếng anh;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến dạy học vật lý bằng tiếng anh để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng 

lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Phương pháp tính 

và tin học chuyên 

ngành  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Phương pháp tính và tin học chuyên ngành 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Phương pháp tính và tin học chuyên ngành và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Phương pháp tính và tin học chuyên ngành .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Phương pháp tính và tin học chuyên ngành;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Phương pháp tính và tin học chuyên ngành để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Vật lí hiện đại  1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức cơ bản về Vật lý hiện đại 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hiện đại và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Vật lý hiện đại .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Vật lý hiện đại;  

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến Vật lý hiện đại để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên 
cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Đo lường và các 

chuẩn đo lường 

vật lý  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về đơn vị đo, các hệ đơn vị đo lường và phép đo một số đại lượng vật lý. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan tới các hệ đơn vị đo lường và các vấn đề liên quan 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức đo lường đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về chuẩn các đơn vị cơ bản, chuẩn đo lường, Cơ sở kỹ thuật đo lường các đại lượng vật 
lý và cách để đo lường một số đại lượng vật lý 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến đo lường trong vật lý lý thuyết và vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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14 PHÁT TRIỂN 

CHƯƠNG TRÌNH 

MÔN HỌC VẬT 

LÝ VÀ KHOA 
HỌC TỰ NHIÊN 

1. Mục tiêu:  
Trang bị một số lí luận về phát triển chương trình môn học. 

Hướng dẫn phát triển chương trình môn vật lí. 

Trang bị kỹ năng phát triển môn khoa học tự nhiên. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được khái niệm, phân loại, quy trình phát triển chương trình. 

Nêu được đặc điểm môn vật lý của Việt Nam và một số nước để đề xuất hướng phát triển cho một số chủ đề. 
Trình bày được đặc điểm môn khoa học tự nhiên và xu hướng tích hợp giữa các môn học để từ đó phát triển được một số chủ đề. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Thiết kế bài giảng 

e-learning trong 
dạy học Vật lí  

1. Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức lí luận về E-learning. 
Hình thành kỹ năng sử dụng phần mềm E-learning. 

Xây dựng được bài giảng E-learning. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Nêu được một số lí luận về E-learning (KN, yêu cầu, vai trò, tiêu chí, kiểm tra trong E-learning...). 

Sử dụng được và phân tích ưu-nhược điểm cảu một số phần mềm hỗ trợ tạo bài giảng E-learning. 

Xây dựng và đánh giá được bài giảng E-learning cho một số nội dung chương trình VL. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Vật lý hạt cơ bản 1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức cơ bản về Vật lý hạt cơ bản 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý hạt cơ bản và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Vật lý hạt cơ bản .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Vật lý hạt cơ bản;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Vật lý hạt cơ bản để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

    Năm 

thứ 
hai 

  

16 Lý thuyết chất rắn 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức chuyên sâu của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn, các vấn đề về cấu trúc tinh thể, dao động mạng, một số 
phương pháp tính vùng năng lượng, …Từ đó học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề của lý thuyết chất rắn.  

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan;  

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề nghiên cứu các bài toán về dao động mạng, về lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết các vùng năng lượng để giải các bài toán về vùng năng lượng trong các hệ 

vật lý cụ thể . 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Lý thuyết chuyển 

pha 

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực vật lý chất rắn, các vấn đề lý thuyết chuyển pha… Từ đó học viên 

có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề của vật lý lý thuyết. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về chuyển pha trong vật rắn 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết chuyển pha để giải các bài toán, các hiện tượng vật lý có liên quan 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Lý thuyết trường 

tự do  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết trường tự do 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về hình thức luận Lagranger trong lý thuyết trường tự do và nghiên cứu về lượng tử hóa 
các trường tự do. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến vật lý lý thuyết và vật lý toán để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng 

lực nghiên cứu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điện động lực học 

lượng tử  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Điện động lực học lượng tử 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Điện động lực học lượng tử và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Điện động lực học lượng tử .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Điện động lực học lượng tử;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Điện động lực học lượng tử để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

năng lực nghiên cứu 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Các môn chuyên 

ngành tự chọn ( 

Chọn 2 trong các 

môn) 

        

19 Vật lý hạt nhân 
hiện đại  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân hiện đại, từ các đặc trưng cơ bản của hạt nhân đến những tính chất đối xứng trong chất hạt 

nhân. 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về các tính chất và đặc trưng cơ bản của hạt nhân; tương tác giữa các nucleon; mô hình 
tương tác trong hạt nhân; một số phương pháp nghiên cứu cấu trúc hạt nhân; cấu trúc hạt nhân. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Lý thuyết lượng tử 

hệ nhiều hạt  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về lý thuyết lượng tử hệ nhiều hạt 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết lượng tử, nghiên cứu phương pháp lượng tử hóa và phương pháp lượng tử 
hóa lần thứ 2 trong lý thuyết hệ nhiều hạt. 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Mô hình chất hạt 
nhân Walecka  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản và nâng cao về mô hình chất hạt nhân 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực hạt nhân và trong lĩnh vực liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc hạt nhân để giải các bài toán vật lý có liên quan 
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Lý thuyết trường 

tương tác  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao về lý thuyết trường tương tác 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về tương tác của các trườngđể giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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23 Mô hình chuẩn  1. Mục tiêu:  

 Có kiến thức nâng cao về Vật lý lý thuyết để mô tả sự thống nhất của các tương tác điện-yếu và tương tác mạnh. Đồng thời, còn chỉ 

ra sự sắp xếp các hạt và cơ chế sinh khối lượng cho các hạt. Đặc biệt, học phần này còn cho thấy sự phù hợp cao giữa mô hình lý 

thuyết và các dữ iệu thực nghiệm thu được từ các máy gia tốc. 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán liên quan đến Vật lý 
Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về phương trình đạo hàm riêng, hàm riêng trị riêng và hàm Green, phương trình tích 

phân để giải các bài toán vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và vật lý lý thuyết để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Thuyết tương đối 

rộng và vũ trụ học  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học . 
Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học; 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Thuyết tương đối rộng và vũ trụ học để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Vật lý hệ thấp 

chiều  

1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản và nâng cao của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực vật lý chất rắn, một số cơ sở vật lý của hệ cấu trúc nano,… Từ đó 

học viên có thể nghiên cứu phát triển các vấn đề của vật lý lý thuyết 
Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về vật lý hệ thấp chiều 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết hệ thấp chiều để giải các bài toán, các hiện tượng vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Vật lý chất rắn 
lượng tử  

1. Mục tiêu:  
Có kiến thức cơ bản và nâng cao của vật lý lý thuyết thuộc lĩnh vực lý thuyết chất rắn lượng tử. Từ đó học viên có thể nghiên cứu 

phát triển các vấn đề của vật lý lý thuyết 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý toán và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được các kiến thức toán nâng cao đề giải các bài toán về lý thuyết chất rắn lượng tử. 

Thể hiện được kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết chất rắn lượng tử để giải các bài toán về lượng tử hóa dao động mạng, nhiệt 
dung và các hiện tượng vật lý có liên quan 

Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và lý thuyết chất rắn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 
nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Mô hình 3-3-1 1. Mục tiêu:  

Có kiến thức cơ bản về Mô hình 3-3-1 

Có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực của Mô hình 3-3-1 và trong lĩnh vực liên quan; 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng được kiến thức nâng cao về toán để nghiên cứu Mô hình 3-3-1 .  

Thể hiện được kiến thức nền tảng về môn học Mô hình 3-3-1;  
Tự tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến toán và Mô hình 3-3-1 để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

nghiên cứu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Các chuyên đề 

tiến sĩ 

    Năm 
thứ 

hai 

Bảo vệ trước hội đồng, Hội đồng 
đánh giá chấm điểm theo thang 

điểm 10 
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15 Tiểu luận tổng 

quan 

    Năm 
thứ 

hai 

Báo cáo trước hội đồng 

16 Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học   Năm 
thứ 3 

đến 

năm 
thứ 4 

Báo cáo trước hội đồng 

17 Hoàn thành luận án tiến sĩ   Năm 

thứ 3 
hoặc 

4 

  

6. Khoa Hóa học 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

6.1 Sư phạm Hóa học (Áp dụng cho K43-44)       

1 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 
- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 

trái quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

2 Toán cao cấp (Giải 
tích) 

Nắm được các kiến thức về tính liên tục, phép tính vi phân, tích phân hàm số một biến số thực, hệ phương trình đại số tuyến tính, 
phép tính vi phân, tích phân hàm 2 biến, phương trình vi phân cấp 1 và các ứng dụng tương ứng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Xác suất thống kê Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng 
ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê. Vận dụng kiến thức về xác suất và thống 

kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong 

thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

4 Hóa học đại cương 

1 

Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của hóa học… Vận dụng được kiến thức vào chương 

trình hóa học ở bậc phổ thổng. Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời 
sống và môi trường.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Khoa học tự nhiên 1 Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên. vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học 
liên ngành. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Khoa học tự nhiên 3 Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học; di 
truyền; … 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Giáo dục Thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

8 Những nguyên lý cơ 
bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1  

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 
người.  

3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 
động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 
- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 



654 

 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 
- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

11 Tâm lý học 1 1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 
cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

12 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

13 Hóa học đại cương 
2 

Biết và phân tích được nội dung nguyên lí I, nguyên lí II NĐH và tính chất các đại lượng nhiệt động liên quan (hiệu ứng nhiệt, nội 
năng, entanpi, entropi, entanpi tự do). Vận dụng để tính toán trong một số trường hợp thông dụng. Biết, phân tích và giải thích được 

các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học. Trình bày, phân tích được các vấn đề về cân bằng hóa học. Nắm được khái niệm 

dung dịch trong hệ thống khái niệm các hệ phân tán. Trình bày, phân tích và xây dựng được một số vấn đề về phản ứng oxi hóa - khử. 
Trình bày nội qui, qui tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các quy tắc làm việc với hoá chất. Biết gọi tên các dụng cụ thí nghiệm và 

sử dụng thành thạo các thao tác kĩ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm. Có kiến thức cơ bản để tổ chức và thực hành các bài thí 

nghiệm xác định định tính và định lượng một số đại lượng hóa học.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

14 Hóa học phi kim 

(Hoá học vô cơ 1) 

Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử để giải thích các tính chất hóa học đặc trưng của các chất. Vận dụng được kiến thức vào 

chương trình hóa học vô cơ ở bậc phổ thổng. vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn 

sản xuất, đời sống và môi trường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

16 Những Nguyên lý 
cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - lênin 2  

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 
điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 
Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

18 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  
- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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trường phổ thông.  
2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 

học và giáo dục sau này.     
3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

20 Hoá học kim loại 

(Hoá học vô cơ 2) 

Nắm được vị trí và cấu tạo của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Nắm được sự tồn tại của các nguyên tố kim loại trong tự 

nhiên. Nắm được những tính chất cơ bản về đơn chất và hợp chất của các nguyên tố kim loại bao gồm: tính chất vật lí, tính chất hóa 
học. Nắm được các phương pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất kim loại. Nắm được kĩ năng giải các bài tập hóa 

học về các nguyên tố kim loại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 



661 

 
21 Đại cương và 

hiđrocacbon (Hoá 

học hữu cơ 1)  

Biết được cách thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ theo không gian và vận dụng thành thạo chuyển hóa các công thức biểu diễn. Hiểu 
đồng phân lập thể của hợp chất với cấu hình tương đối hoặc tuyệt đối. Nắm được những tín hiệu quang phổ đặc trưng của nhóm chức, 

thông qua các tín hiệu đó xác định được công thức cấu tạo của một số chất đơn giản. Nắm vững hiệu ứng electron của các nhóm thế 

và vận dụng để giải thích sự biến đổi của nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng như quy luật biến đổi của tính axit, ba zơ. Nắm vững 
cấu tạo, độ bền của các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ, độ bền của các tiểu phân đó. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

22 Nhiệt động lực học 

hoá học – Động hoá 

học và xúc tác (Hoá 
lý 1) 

Nắm được nội dung cơ bản của các định luật quan trọng của nhiệt động học. Nắm được các định luật quan trọng về cân bằng hoá học 

và sự đánh giá chiều các phản ứng hoá học, các tính toán về cân bằng hoá học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

Những quy luật biến thiên của một phản ứng hóa học theo thời gian và các yếu tố ảnh hưởng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

23 Hóa nông nghiệp Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hóa học nông nghiệp, những kiến thức về hoá học dinh dưỡng của cây trồng, hoá học về 

đất trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và quy tắc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Thực hành hóa vô 

cơ (Hoá học vô cơ 
3)  

Biết được các nội quy của phòng thí nghiệm và phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn. Biết được tính chất lí, hóa học của các đơn chất 

và hợp chất hóa học trong thực nghiệm. Biết được thao tác thí nghiệm và những vấn đề quan trọng để thí nghiệm thành công. 

2 HK4 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 
thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng của điểm 
các bài thực hành trong học kì 

được làm tròn đến một chữ số thập 

phân là điểm học phần thực hành, 
sau đó được chuyển sang điểm chữ 

như quy định. 

26 Dẫn xuất của 
hiđrocacbon (Hoá 

học hữu cơ 2) 

Hiểu được cách gọi tên và viết đồng phân của dẫn xuất hidrocacbon trên cơ sở biết được quy tắc gọi tên chung theo IUPAC. Nắm 
được hiệu ứng electron để mô tả sự phân bố mật độ điện tích, sự phân cực hay phân cực hóa, các trung tâm phản ứng của nhóm chất. 

Hiểu được tính chất hóa học, các cơ chế phản ứng, các công thức biểu diễn cấu trúc để minh họa con đường tạo thành sản phẩm, giải 

quyết rõ ràng sự cạnh tranh giữa các yếu tố dẫn đến hình thành sản phẩm chính. Nắm được những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết 

một phản ứng sẽ đi theo cơ chế nào, từ đó giải quyết tốt bài toán tổng hợp hữu cơ tùy theo các mục đích khác nhau. Biết được các 

công thức mô tả nhóm chất cacbohydrat, xác định được đâu là cấu dạng bền dựa vào năng lượng tự do, và chuyển hóa thành thạo giữa 

các công thức đó. Nắm được phương pháp tổng hợp, phân loại, ứng dụng của một số polyme trong cuộc sống. Hiểu được một số vấn 
đề thực tiễn như: các chất gây nghiện, chất kháng sinh, sinh tổng hợp protit, chuyển hóa cacbohydrat trong cơ thể. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 Hóa kỹ thuật 1. Kiến thức: Trang bị cho người học việc vận dụng kiến thức lý thuyết áp dụng vào sản suất công nghiệp.  

2. Kỹ năng: Môn học này giúp người học có kỹ thuật phục vụ sản xuất, tổ chức sản suất. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người 

học. 
3. Thái độ học tập, chuyên cần: Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận thực tế sản xuất, 

hăng say học tập, chuyên cần; biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. 

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề nghiệp, năng lực thực hành sản xuất.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

28 Những vấn đề đại 

cương của PPDH 

Hóa học (Phương 

pháp dạy học 1) 

Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

hoá học ở trường trung học phổ thông nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học. Rèn cho sinh viên có kỹ 

năng vận dụng kiến thức về lí luận dạy học vào các giai đoạn của quá trình dạy học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 Điện hoá học - Hoá 
keo (Hoá lý 2) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Nhiệt động lực học về dung dịch điện phân; Các quá trình điện cực; Một số ứng dụng của 
điện hóa; Một số khái niệm cơ bản của hóa keo; Tính chất của các hệ keo. Vận dụng các kiến thức điện hóa học trong giảng dạy hóa 

học ở trường phổ thông; trong nghiên cứu khoa học và trong đời sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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30 Cân bằng ion trong 

dung dịch  
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Trạng thái chất điện li trong dung dịch, các định luật cơ sở áp dụng cho dung 
dịch chất điện li; Cân bằng axit - bazo, cân bằng tạo phức trong dung dịch, cân bằng oxi hóa - khử, cân bằng trong dung dịch chứa 

hợp chất ít tan; Các phương pháp tính thành phần cân bằng; Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng; Những ứng dụng trong thực tiễn và 

giảng dạy hóa học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Ứng dụng CNTT 

trong dạy học 

chuyên ngành 

Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của việc ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học; Biết được cách sử dụng các phần mềm như: 

Microsoft Word, Powerpoint; Violet; Adobe Presenter; Chemoffice ; ChemLab; MinMap; McMix; Macromedia Flash…; Sử dụng 

thành thạo phần mềm trộn đảo đề thi trắc nghiệm McMix và ứng dụng trong thiết kế các đề thi trắc nghiệm sử dụng trong kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

32 Thực hành sư phạm 

1  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu rõ những tri thức về lí luận dạy học và lí luận giáo dục tiểu học.  
- Biết cách tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường tiẻu học. 

- Có kĩ năng dạy học; tổ chức hoạt động dạy học và kĩ năng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Hình thành thái độ đúng với nhà trường tiểu học, với học sinh tiẻu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp và 
nâng cao hứng thú học tập tu dưỡng rèn luyện của sinh viên. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn; 

Cấu tạo từ; Cụm động từ; Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: Khoa học công nghệ; Du lịch; Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

35 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 
này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

36 Các phương pháp 
định lượng Hoá học 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về các phương pháp định lượng hóa học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích 
(chuẩn độ axit – bazo, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxi hóa – khử): Đường chuẩn độ, sai số chuẩn độ, chỉ thị sử 

dụng trong phép chuẩn độ, các nấc chuẩn độ. Rèn cho người học các kĩ năng tính toán kết quả phân tích, kĩ năng lập quy trình phân 

tích với những đối tượng cụ thể sử dụng phương pháp phân tích thể tích. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

37 Hóa môi trường + 

Thực hành HCN-

MT 

Trang bị cho người học những kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, kỹ năng thực 

hành sản xuất một số hóa chất và phân tích môi trường. Môn học này giúp người học có kỹ năng nhận biết ô nhiễm môi trường, bảo 

vệ môi trường, kỹ năng thực hành hóa công nghệ môi trường. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người học. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 Thực hành Hoá học 

hữu cơ (Hoá học 

hữu cơ 3)  

Cung cấp cho sinh viên cách thức làm một số thí nghiệm hóa học Hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý thuyết, dự đoán và giải 

thích những sản phẩm hóa học có thể tạo được trong quá trình thí nghiệm. Giúp sinh viên làm quen với việc phân tích mẫu và xử lý 

các mẫu trong quá trình thí nghiệm, giải thích được kết quả của các quá trình thí nghiệm. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực 
hành hóa học để giúp sinh viên giảng dạy và thực hiện tốt các bài dạy thực hành hóa học hữu cơ ở trường phổ thông. Rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên có thể làm việc tốt hơn ở các phòng thí nghiệm chuyên ngành. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

39 Phương pháp dạy 

học môn KHTN ở 
trường phổ thông 

(PPDH 2) 

Phân tích được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH); Phân tích được các quan điểm, xu hướng DHTH; Phân tích được tính tất yếu 

của DHTH môn KHTN ở trường PT; Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn KHTN ở trường PT; Nêu và phân tích được các nguyên 
tắc xây dựng các chủ đề tích hợp KHTN; Trình bày được các hình thức tổ chức dạy học các chủ đề KHTN; Nêu được những PPDH 

thường sử dụng trong dạy học môn KHTN; Trình bày được những điều kiện bảo đảm DHTH. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học và KHGD trong dạy học 
Hóa học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng. Giúp sinh viên biết cách lập kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo 

dục. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

41 Thực tập sư phạm 1 Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. Biết lập kế 
hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên những kĩ 

năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3 HK5   
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42 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam  

1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 
mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 
của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 

đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 
trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

43 Các phương pháp 

phân tích lí hóa  

Trình bày được nguyên tắc của phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được những nguyên nhân làm sai lệch định luật 

Beer trong phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được các loại điện cực dùng trong phân tích điện hoá; ưu nhược điểm 

của từng loại điện cực. Trình bày được thứ tự các quá trình xảy ra trong lúc điện phân. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ 
nhạy và độ chính xác của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

44 Thực hành Hoá lý 

(Hoá lý 3) 

Cơ sở lý thuyết các bài thực hành thuộc các nội dung nhiệt động lực học; động hóa học; điện hóa học; hóa học chất keo. Thực hành, 

thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm. 

2 HK6 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 
thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng của điểm 
các bài thực hành trong học kì 

được làm tròn đến một chữ số thập 

phân là điểm học phần thực hành, 
sau đó được chuyển sang điểm chữ 

như quy định. 

45 Phương pháp dạy 
học Hóa học ở 

trường THPT 

(Phương pháp dạy 
học 3) 

Nắm vững và hệ thống hoá được các nội dung chính của chương trình hoá học phổ thông. Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học 
hoá học vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Hiểu được các 

nguyên tắc và sự lựa chọn các phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể. Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các 

cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. Biết cách xây dựng bài tập mới và sử dụng bài 
tập trong quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

46 Tự chọn 1 (Khối KT 
chuyên ngành) 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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47 Tự chọn 1 (Khối KT 

nghiệp vụ) 
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

48 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành hóa học ở mức độ đại cương. Đọc hiểu được các quy trình thí nghiệm, các quy chuẩn kỹ 

thuật về quá trình hóa học, an toàn phòng thí nghiệm. Có thể viết được quy trình thí nghiệm bằng tiếng anh. Nghe được các bài giảng 

về hóa học hay khoa học cơ sở bằng tiếng anh. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

49 Cơ sở lí thuyết Hóa 

học vô cơ  

Nắm được cấu tạo và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất của chúng trong 

hóa vô cơ. Nắm được các lí thuyết về chiều hướng diễn biến, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng axit- bazơ trong hóa học vô cơ. Nắm 
được mối liên hệ giữa tính chất và cấu trúc trong hóa học vô cơ thông qua các học thuyết, các phương pháp phân tích hiện đại như: 

thuyết trường tinh thể, thuyết MO… và phương pháp phổ UV, H1NMR. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

50 Cơ sở lý thuyết hóa 

học hữu cơ (Hoá 
học hữu cơ 4)  

Nắm được ý nghĩa của sự khác biệt hoạt tính sinh lý giữa hai đồng phân quang học. Nắm được hiệu ứng qua nhân giải thích được sự 

xuất hiện các sản phẩm bất thường của vòng cầu. Nắm được quy luật bán định lượng về ảnh hưởng của các nguyên tử trong phân tử 
từ đó tính được các giá trị pK cũng như so sánh tính axit ba zơ của chất hữu cơ. Vận dụng nâng cao trong mối liên hệ với phương 

trình Hammet. Nắm được các lý thuyết về sự cạnh tranh giữa cơ chế thế nhằm xác định chính xác sản phẩm chính, kiểm chứng trên 

cơ sở dữ kiện quang phổ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

51 Hoá học lượng tử 
(Hoá lý 4) 

Hiểu một số tiên đề cơ học lượng tử và vận dụng trong việc giải một số bài toán đơn giản như: hạt chuyển động trong giếng thế; quay 
tử cứng. Hiểu được nguyên tắc áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử. Hiểu được sự áp dụng cơ học lượng tử vào phân tử 

trong thuyết VB và MO. Hiểu được phương pháp MO-Huckel. Hiểu được thuyết MO giải thích liên kết trong phân tử phức chất. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

52 Thực hành Hoá học 
phân tích  

Trình bày được nguyên tắc phân loại các cation theo nhóm, các phản ứng đặc trưng của các ion. Trình bày được nguyên tắc của 
phương pháp chuẩn độ thể tích. 

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng của điểm 

các bài thực hành trong học kì 
được làm tròn đến một chữ số thập 

phân là điểm học phần thực hành, 

sau đó được chuyển sang điểm chữ 
như quy định. 

53 Sử dụng thí nghiệm 

và các phương tiện 

kĩ thuật trong dạy 
học hóa học ở 

trường THPT 

Trình bày được hệ thống các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật sử dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. Biết 

được ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong việc nâng cao chất lượng dạy học hóa 

học. Nắm vững cách sử dụng và có những kĩ năng tối thiểu sử dụng mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong quá 
trình dạy học. Nêu được các phương pháp bảo quản, sửa chữa nhỏ các phương tiện kĩ thuật và đồ dùng dạy học. Biết sưu tầm, thiết kế 

các phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học. Biết sử dụng các PTTQ & PTKT dạy học một cách phù hợp trong dạy học một bài 

Hóa học cụ thể ở trường phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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(Phương pháp dạy 
học 4) 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

54 Tự chọn 2-4 (Khối 

KT chuyên ngành) 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 6 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

55 Tự chọn 2 (khối KT 
nghiệp vụ)  

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

56 Thực hành sư phạm 
2 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Xác định được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên tiểu học và công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. trong 

nhà trường tiểu học 

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học 
- Có thái độ đúng đắn đối với nghề; 

- Chủ động rèn luyện để có tư thế tác phong chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói 

riêng 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù), Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và năng lực tổ chức hoạt động 
giáo dục 

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh 
viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. 
Điểm trung bình cộng của điểm 

các bài thực hành trong học kì 

được làm tròn đến một chữ số thập 
phân là điểm học phần thực hành, 

sau đó được chuyển sang điểm chữ 

như quy định. 

57 Thực tập sư phạm 2 Rèn kỹ năng giảng dạy hóa học trong môi trường lớp học ở trường THPT cho sinh viên. 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

58 Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn thay thế 

Rèn kỹ năng tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cụ thể cho sinh viên. Hoặc bổ sung những kiến thức kỹ năng chuyên nghành và 

nghiệp vụ cơ bản nhất cho sinh viên trước khi ra trường. 

7 HK8   

  Sư phạm Hóa học (Áp dụng từ K45,46)       

1 Triết học Mác - 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 
- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

 1. Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

1. Kiến thức 
Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 

1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 
2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 
- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 
- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 
- Trách nhiệm công dân 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  
- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2 1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  
 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 
- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 

- Khí hậu 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

11 Giáo dục Thể chất 1 1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

12 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

14 Toán cao cấp A Nắm được các kiến thức về tính liên tục, phép tính vi phân, tích phân hàm số một biến số thực, hệ phương trình đại số tuyến tính, 

phép tính vi phân, tích phân hàm 2 biến, phương trình vi phân cấp 1 và các ứng dụng tương ứng. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

15 Xác suất thống kê Sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất như biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng 
ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê. Vận dụng kiến thức về xác suất và thống 

kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận, và giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong 

thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

16 Khoa học tự nhiên 1 Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên. vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học 

liên ngành. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Khoa học tự nhiên 3 Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học và nguyên nhân đa dạng sinh học; di 
truyền; … 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

18 Hóa học đại cương 

1 

Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của hóa học… Vận dụng được kiến thức vào chương 

trình hóa học ở bậc phổ thổng. Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời 

sống và môi trường.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

19 Hóa học đại cương 

2 

Biết và phân tích được nội dung nguyên lí I, nguyên lí II NĐH và tính chất các đại lượng nhiệt động liên quan (hiệu ứng nhiệt, nội 

năng, entanpi, entropi, entanpi tự do). Vận dụng để tính toán trong một số trường hợp thông dụng. Biết, phân tích và giải thích được 

các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học. Trình bày, phân tích được các vấn đề về cân bằng hóa học. Nắm được khái niệm 
dung dịch trong hệ thống khái niệm các hệ phân tán. Trình bày, phân tích và xây dựng được một số vấn đề về phản ứng oxi hóa - khử. 

Trình bày nội qui, qui tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các quy tắc làm việc với hoá chất. Biết gọi tên các dụng cụ thí nghiệm và 

sử dụng thành thạo các thao tác kĩ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm. Có kiến thức cơ bản để tổ chức và thực hành các bài thí 
nghiệm xác định định tính và định lượng một số đại lượng hóa học.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

20 Hóa học phi kim Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử để giải thích các tính chất hóa học đặc trưng của các chất. Vận dụng được kiến thức vào 

chương trình hóa học vô cơ ở bậc phổ thổng. vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn 
sản xuất, đời sống và môi trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

21 Hoá học kim loại  Nắm được vị trí và cấu tạo của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Nắm được sự tồn tại của các nguyên tố kim loại trong tự 

nhiên. Nắm được những tính chất cơ bản về đơn chất và hợp chất của các nguyên tố kim loại bao gồm: tính chất vật lí, tính chất hóa 
học. Nắm được các phương pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất kim loại. Nắm được kĩ năng giải các bài tập hóa 

học về các nguyên tố kim loại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

22 Thực hành hóa vô 
cơ  

Biết được các nội quy của phòng thí nghiệm và phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn. Biết được tính chất lí, hóa học của các đơn chất 
và hợp chất hóa học trong thực nghiệm. Biết được thao tác thí nghiệm và những vấn đề quan trọng để thí nghiệm thành công. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Cơ sở lí thuyết Hóa 

học vô cơ  

Nắm được cấu tạo và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất của chúng trong 

hóa vô cơ. Nắm được các lí thuyết về chiều hướng diễn biến, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng axit- bazơ trong hóa học vô cơ. Nắm 

được mối liên hệ giữa tính chất và cấu trúc trong hóa học vô cơ thông qua các học thuyết, các phương pháp phân tích hiện đại như: 
thuyết trường tinh thể, thuyết MO… và phương pháp phổ UV, H1NMR. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

24 Đại cương và 

hiđrocacbon  

Biết được cách thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ theo không gian và vận dụng thành thạo chuyển hóa các công thức biểu diễn. Hiểu 

đồng phân lập thể của hợp chất với cấu hình tương đối hoặc tuyệt đối. Nắm được những tín hiệu quang phổ đặc trưng của nhóm chức, 
thông qua các tín hiệu đó xác định được công thức cấu tạo của một số chất đơn giản. Nắm vững hiệu ứng electron của các nhóm thế 

và vận dụng để giải thích sự biến đổi của nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng như quy luật biến đổi của tính axit, ba zơ. Nắm vững 

cấu tạo, độ bền của các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ, độ bền của các tiểu phân đó. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Dẫn xuất của 
hiđrocacbon  

Hiểu được cách gọi tên và viết đồng phân của dẫn xuất hidrocacbon trên cơ sở biết được quy tắc gọi tên chung theo IUPAC. Nắm 
được hiệu ứng electron để mô tả sự phân bố mật độ điện tích, sự phân cực hay phân cực hóa, các trung tâm phản ứng của nhóm chất. 

Hiểu được tính chất hóa học, các cơ chế phản ứng, các công thức biểu diễn cấu trúc để minh họa con đường tạo thành sản phẩm, giải 

quyết rõ ràng sự cạnh tranh giữa các yếu tố dẫn đến hình thành sản phẩm chính. Nắm được những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết 
một phản ứng sẽ đi theo cơ chế nào, từ đó giải quyết tốt bài toán tổng hợp hữu cơ tùy theo các mục đích khác nhau. Biết được các 

công thức mô tả nhóm chất cacbohydrat, xác định được đâu là cấu dạng bền dựa vào năng lượng tự do, và chuyển hóa thành thạo giữa 

các công thức đó. Nắm được phương pháp tổng hợp, phân loại, ứng dụng của một số polyme trong cuộc sống. Hiểu được một số vấn 
đề thực tiễn như: các chất gây nghiện, chất kháng sinh, sinh tổng hợp protit, chuyển hóa cacbohydrat trong cơ thể. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 Thực hành Hoá học 

hữu cơ 

Cung cấp cho sinh viên cách thức làm một số thí nghiệm hóa học Hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý thuyết, dự đoán và giải 

thích những sản phẩm hóa học có thể tạo được trong quá trình thí nghiệm. Giúp sinh viên làm quen với việc phân tích mẫu và xử lý 

các mẫu trong quá trình thí nghiệm, giải thích được kết quả của các quá trình thí nghiệm. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực 
hành hóa học để giúp sinh viên giảng dạy và thực hiện tốt các bài dạy thực hành hóa học hữu cơ ở trường phổ thông. Rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên có thể làm việc tốt hơn ở các phòng thí nghiệm chuyên ngành. 

2 HK5 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 
được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng của điểm 

các bài thực hành trong học kì 
được làm tròn đến một chữ số thập 

phân là điểm học phần thực hành, 

sau đó được chuyển sang điểm chữ 
như quy định. 

27 Cơ sở lý thuyết hóa 

học hữu cơ  

Nắm được ý nghĩa của sự khác biệt hoạt tính sinh lý giữa hai đồng phân quang học. Nắm được hiệu ứng qua nhân giải thích được sự 

xuất hiện các sản phẩm bất thường của vòng cầu. Nắm được quy luật bán định lượng về ảnh hưởng của các nguyên tử trong phân tử 
từ đó tính được các giá trị pK cũng như so sánh tính axit ba zơ của chất hữu cơ. Vận dụng nâng cao trong mối liên hệ với phương 

trình Hammet. Nắm được các lý thuyết về sự cạnh tranh giữa cơ chế thế nhằm xác định chính xác sản phẩm chính, kiểm chứng trên 

cơ sở dữ kiện quang phổ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Cân bằng ion trong 

dung dịch  

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Trạng thái chất điện li trong dung dịch, các định luật cơ sở áp dụng cho dung 

dịch chất điện li; Cân bằng axit - bazo, cân bằng tạo phức trong dung dịch, cân bằng oxi hóa - khử, cân bằng trong dung dịch chứa 
hợp chất ít tan; Các phương pháp tính thành phần cân bằng; Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng; Những ứng dụng trong thực tiễn và 

giảng dạy hóa học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 Các phương pháp 
định lượng Hoá học 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về các phương pháp định lượng hóa học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích 
(chuẩn độ axit – bazo, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxi hóa – khử): Đường chuẩn độ, sai số chuẩn độ, chỉ thị sử 

dụng trong phép chuẩn độ, các nấc chuẩn độ. Rèn cho người học các kĩ năng tính toán kết quả phân tích, kĩ năng lập quy trình phân 

tích với những đối tượng cụ thể sử dụng phương pháp phân tích thể tích. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

30 Các phương pháp 

phân tích lí hóa  

Trình bày được nguyên tắc của phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được những nguyên nhân làm sai lệch định luật 

Beer trong phương pháp phân tích đo quang phân tử. Trình bày được các loại điện cực dùng trong phân tích điện hoá; ưu nhược điểm 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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của từng loại điện cực. Trình bày được thứ tự các quá trình xảy ra trong lúc điện phân. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ 
nhạy và độ chính xác của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Thực hành Hoá học 

phân tích  

Trình bày được nguyên tắc phân loại các cation theo nhóm, các phản ứng đặc trưng của các ion. Trình bày được nguyên tắc của 

phương pháp chuẩn độ thể tích. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

32 Nhiệt động lực học 

hoá học – Động hoá 
học và xúc tác 

Nắm được nội dung cơ bản của các định luật quan trọng của nhiệt động học. Nắm được các định luật quan trọng về cân bằng hoá học 

và sự đánh giá chiều các phản ứng hoá học, các tính toán về cân bằng hoá học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 
Những quy luật biến thiên của một phản ứng hóa học theo thời gian và các yếu tố ảnh hưởng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

33 Điện hoá học - Hoá 

keo 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Nhiệt động lực học về dung dịch điện phân; Các quá trình điện cực; Một số ứng dụng của 

điện hóa; Một số khái niệm cơ bản của hóa keo; Tính chất của các hệ keo. Vận dụng các kiến thức điện hóa học trong giảng dạy hóa 
học ở trường phổ thông; trong nghiên cứu khoa học và trong đời sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Thực hành Hoá lý Cơ sở lý thuyết các bài thực hành thuộc các nội dung nhiệt động lực học; động hóa học; điện hóa học; hóa học chất keo. Thực hành, 
thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

35 Hoá học lượng tử Hiểu một số tiên đề cơ học lượng tử và vận dụng trong việc giải một số bài toán đơn giản như: hạt chuyển động trong giếng thế; quay 
tử cứng. Hiểu được nguyên tắc áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử. Hiểu được sự áp dụng cơ học lượng tử vào phân tử 

trong thuyết VB và MO. Hiểu được phương pháp MO-Huckel. Hiểu được thuyết MO giải thích liên kết trong phân tử phức chất. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

36 Hóa kỹ thuật 1. Kiến thức: Trang bị cho người học việc vận dụng kiến thức lý thuyết áp dụng vào sản suất công nghiệp.  

2. Kỹ năng: Môn học này giúp người học có kỹ thuật phục vụ sản xuất, tổ chức sản suất. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người 

học. 
3. Thái độ học tập, chuyên cần: Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận thực tế sản xuất, 

hăng say học tập, chuyên cần; biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. 

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề nghiệp, năng lực thực hành sản xuất.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

37 Hóa nông nghiệp Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hóa học nông nghiệp, những kiến thức về hoá học dinh dưỡng của cây trồng, hoá học về 

đất trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và quy tắc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

38 Hóa môi trường + 

Thực hành HCN-
MT 

Trang bị cho người học những kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, kỹ năng thực 

hành sản xuất một số hóa chất và phân tích môi trường. Môn học này giúp người học có kỹ năng nhận biết ô nhiễm môi trường, bảo 
vệ môi trường, kỹ năng thực hành hóa công nghệ môi trường. Nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho người học. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

39 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành hóa học ở mức độ đại cương. Đọc hiểu được các quy trình thí nghiệm, các quy chuẩn kỹ 
thuật về quá trình hóa học, an toàn phòng thí nghiệm. Có thể viết được quy trình thí nghiệm bằng tiếng anh. Nghe được các bài giảng 

về hóa học hay khoa học cơ sở bằng tiếng anh. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 Tâm lý học 1 1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

41 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 
tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

42 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

43 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

44 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học và KHGD trong dạy học 

Hóa học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm 
ứng dụng. Giúp sinh viên biết cách lập kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo 

dục. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 Ứng dụng CNTT 
trong dạy học 

chuyên ngành 

Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của việc ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học; Biết được cách sử dụng các phần mềm như: 
Microsoft Word, Powerpoint; Violet; Adobe Presenter; Chemoffice ; ChemLab; MinMap; McMix; Macromedia Flash…; Sử dụng 

thành thạo phần mềm trộn đảo đề thi trắc nghiệm McMix và ứng dụng trong thiết kế các đề thi trắc nghiệm sử dụng trong kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

46 Những vấn đề đại 

cương của PPDH 

Hóa học (Phương 
pháp dạy học 1) 

Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

hoá học ở trường trung học phổ thông nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học. Rèn cho sinh viên có kỹ 

năng vận dụng kiến thức về lí luận dạy học vào các giai đoạn của quá trình dạy học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

47 Phương pháp dạy 

học môn KHTN ở 

trường phổ thông 
(PPDH 2) 

Phân tích được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH); Phân tích được các quan điểm, xu hướng DHTH; Phân tích được tính tất yếu 

của DHTH môn KHTN ở trường PT; Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn KHTN ở trường PT; Nêu và phân tích được các nguyên 

tắc xây dựng các chủ đề tích hợp KHTN; Trình bày được các hình thức tổ chức dạy học các chủ đề KHTN; Nêu được những PPDH 
thường sử dụng trong dạy học môn KHTN; Trình bày được những điều kiện bảo đảm DHTH. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

48 Phương pháp dạy 

học Hóa học ở 
trường THPT 

(Phương pháp dạy 

học 3) 

Nắm vững và hệ thống hoá được các nội dung chính của chương trình hoá học phổ thông. Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học 

hoá học vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Hiểu được các 
nguyên tắc và sự lựa chọn các phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể. Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các 

cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. Biết cách xây dựng bài tập mới và sử dụng bài 

tập trong quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

49 Sử dụng thí nghiệm 

và các phương tiện 
kĩ thuật trong dạy 

học hóa học ở 

trường THPT 
(Phương pháp dạy 

học 4) 

Trình bày được hệ thống các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật sử dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. Biết 

được ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong việc nâng cao chất lượng dạy học hóa 
học. Nắm vững cách sử dụng và có những kĩ năng tối thiểu sử dụng mỗi loại phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong quá 

trình dạy học. Nêu được các phương pháp bảo quản, sửa chữa nhỏ các phương tiện kĩ thuật và đồ dùng dạy học. Biết sưu tầm, thiết kế 

các phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học. Biết sử dụng các PTTQ & PTKT dạy học một cách phù hợp trong dạy học một bài 
Hóa học cụ thể ở trường phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

50 Rèn luyện NVSP 
thường xuyên 

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy 
học phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

51 Thực hành sư phạm 

1  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  
- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

52 Thực hành sư phạm 

2 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 
dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

53 Thực tập sư phạm 1 Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. Biết lập kế 

hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên những kĩ 
năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3 HK5 Theo quy chế TTSP 

54 Thực tập sư phạm 2 Rèn kỹ năng giảng dạy hóa học trong môi trường lớp học ở trường THPT cho sinh viên. 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

55 Tự chọn 1 (Khối KT 

chuyên ngành) 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

56 Tự chọn 5 (Khối KT 

nghiệp vụ) 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

57 Tự chọn 2-4 (Khối 
KT chuyên ngành) 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng các chuyên ngành như: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa công nghệ môi trường. 6 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

58 Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn thay thế 

Rèn kỹ năng tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cụ thể cho sinh viên. Hoặc bổ sung những kiến thức kỹ năng chuyên nghành và 

nghiệp vụ cơ bản nhất cho sinh viên trước khi ra trường. 

7 HK8   

  Sư phạm Hóa học (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 Triết học Mác - 

Lênin  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 
Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn 

Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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trong xã hội 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 
Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 

làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 
Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 

Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 
Lênin 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. 

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 
Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam  

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 
quy luật lịch sử vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 
Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 
2018). 

Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 

việc và cuộc sống. 
Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

6 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 
Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 
Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 

Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Tin học  1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 
mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 

Email. 

Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 

thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu. 
Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 
Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh B1.1  1. Mục tiêu học phần 
Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

Có thái độ học tập nghiêm túc 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 
và công việc thường ngày. 

Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm, ví dụ như câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi, kinh 

nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình. 
Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng. 

Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống thường ngày như tổ chức cho 

chuyến du lịch, đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài. 
Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn khó khăn. 

Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 
Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh B1.2  1. Mục tiêu học phần 

Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

Có thái độ học tập nghiêm túc 
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày 

Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 
Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 

Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails, viết sơ yếu lý lịch, 

đặt hàng trực tuyến, tham gia phỏng vấn xin việc... 
Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 

Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 
Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B1.3 1. Mục tiêu học phần 

Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

Có thái độ học tập nghiêm túc 
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày 

Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 
Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 

Có thể sử dụng ngôn ngữ phù hợp để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails trang trọng, viết báo, 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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viết tiểu sử, viết bài nhận xét đấnh giá, thuyết trình hay thảo luận... 
Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 

Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

11 Giáo dục thể chất 1 Môn học GDTC 1 được cấu trúc gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành 

 - Phần lý thuyết trang bị cho sinh viên những kiến thức về lĩnh vực GDTC, những kiến thức Y – Sinh học TDTT, kiến thức về nội 

dung thể dục, điền kinh ( tác dụng của thể dục đối với việc rèn luyện thân thể, chạy cự ly trung bình), kiến thức về rèn luyện thân thể. 
 - Phần thực hành trang bị cho sinh viên những kỹ năng: 

 + Thực hành các nội dung thể dục: Các bài tập đội hình, đội ngũ, bài tập thể dục. 

 + Thực hành nội dung chạy cự ly trung bình. 
 + Thực hành kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 2 Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản: lý luận GDTC, chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, y – sinh học 

TDTT; kiến thức, kỹ năng tổ chức, kỹ thuật cơ bản của môn thể thao (tự chọn) và trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 3  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản: lý luận GDTC, chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, y – sinh học 

TDTT; kiến thức, kỹ năng tổ chức, kỹ thuật cơ bản của môn thể thao (tự chọn) và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

14 Toán cao cấp A  1. Mục tiêu học phần 
Góp phần giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra C2 trong chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học. Cụ thể hơn là góp 

phần giúp người học hình thành: 

Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ đạo hàm, tích phân, hệ phương trình đại số tuyến tính và phương trình vi phân;  
Kỹ năng giải một số bài toán liên quan tới phép tính vi tích phân hàm số một biến số; 

Kỹ năng giải một số bài toán liên quan tới phép tính vi tích phân hàm số nhiều biến số; 

Kỹ năng giải một số bài toán liên quan tới hệ phương trình đại số tuyến tính và phương trình vi phân; 
Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu khoa học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Xét được tính liên tục, tính được đạo hàm, vi phân, tích phân bất định, tích phân xác định của hàm số một biến số 

Sử dụng được các kiến thức đã học về hàm số một biến số để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán liên quan đến 

lĩnh vực hóa học  

Xét được tính liên tục, tính được đạo hàm riêng, vi phân cấp một, cấp hai của hàm số hai biến số, tích phân bội 2, bội 3 
Sử dụng được các kiến thức đã học về phép tính vi tích phân hàm số hai biến số để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là 

bài toán liên quan đến lĩnh vực Hóa học  

Giải được một số hệ phương trình đại số tuyến tính 
Sử dụng được các kiến thức đã học về hệ phương trình đại số tuyến tính để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán 

liên quan đến lĩnh vực Hóa học  

Giải được một số dạng phương trình vi phân: tuyến tính, tách biến 
Sử dụng được các kiến thức đã học về phương trình vi phân để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán liên quan đến 

lĩnh vực Hóa học  

Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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15 Xác suất thống kê  1. Mục tiêu học phần 

Hiểu được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất có 

điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: 

mẫu, phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 
Hiểu được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả cho số liệu; 

Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 
Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt 

động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất 

có điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống 

kê: mẫu, phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 

Giải thích được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả cho số liệu; 
Lựa chọn được công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

16 Khoa học tự nhiên 1 1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các lĩnh vực năng lượng, sóng, khoa học trái đất, nguyên tử hay các loại tương tác 
trong Vật lý.  

Hình thành cho người học năng lực vận dụng kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng Vật lý cơ bản liên quan tới môn học. 

Hình thành cho người học năng lực tổng hợp lại các công thức toán học và áp dụng công thức này vào tính toán các bài toán vật lý cụ 
thể, dự đoán về kết quả hay hiện tượng xảy ra.  

Hình thành cho người học năng lực phát triển, mở rộng kiến thức và kết nối với các lĩnh vực khoa học khác để giải quyết các vấn đề 

liên ngành.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Kể tên và trình bày được các nội dung kiến thức Vật lý đại cương cơ bản liên quan tới năng lượng, sóng, khoa học Trái Đất, nguyên 

tử, các loại tương tác trong tự nhiên, v.v. 
So sánh, phân loại, giải thích được các hiện tượng Vật lý liên quan đến nội dung học, như: các quá trình chuyển hóa năng lượng, Bản 

chất và sự lan truyền của sóng, mô hình hệ Mặt trời hay cấu trúc bền vững của nguyên tử, v.v.. 

Hệ thống lại được nội dung kiến thức của các chương, các phần học theo sơ đồ tư duy.  
Áp dụng được các công thức tính toán vào giải bài toán vật lý và biện luận kết quả cho phù hợp với thực tiễn, dự đoán các kết quả 

mới. 

So sánh, kết hợp được kiến thức đã học với các môn khoa học khác, từ đó giải quyết được một số vấn đề cơ bản về liên môn và phát 
triển, mở rộng kiến thức cho các lĩnh vực giáo dục liên ngành.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Khoa học tự nhiên 3 1. Mục tiêu học phần 

Xác định được khoa học tự nhiên là các kiến thức tích hợp của các chuyên ngành vật lí, hóa học và sinh học. 
Phân tích được các nội dung kiến thức sinh học cũng tuân theo các nguyên lý cơ bản như sự đa dạng, tính cấu trúc, sự vận động và 

biến đổi, sự tương tác qua lại giữa sinh vật với môi trường. 

Vận dụng được các nguyên lí cơ bản của KHTN để giải thích các sự vật hiện tượng cũng như vận dụng vào trong dạy học môn KHTN 
ở các cơ sở giao dục. 

Biết cách bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn ở các qui qui mô khác nhau. 

Có hành động tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu trên Trái Đất và mối quan hệ giữa khí hậu và sinh vật. 

- Phân tích được trình quang hợp của thực vật có ảnh hưởng đến điều hòa hàm lượng khí CO2 và O2 trên Trái Đất. 
- Phân tích được sự đa dạng của sinh vật, cách phân chia sinh vật ra thành các nhóm phân loại khác nhau. 

- Phân tích được vai trò của đa dạng sinh học và thực trạng đa dạng sinh học đã và đang báo động cần được bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Phân tích được cơ chế tiến hóa và thích nghi của sinh vật. 
- Vận dụng được kiến thức về sự sống trên hành tinh chúng ta trong giảng dạy và giáo dục. 

- Phân tích được hệ thống điều khiển của cơ thể con người. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Vận dụng được kiến thức tích hợp để giải thích cơ chế hoạt động của các giác quan. 
- Biết cách phòng, chống và hướng dẫn học sinh phòng, chống một số bệnh về thị giác, thính giác,.. 

- Giải thích được cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị ở sinh vật và một số bênh di truyền ở người. 

- Phân tích được vai trò của công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất. 
- Giải thích được về bệnh truyền nhiễm và cách phong tránh bệnh truyền nhiễm.  

- Biết cách sử dụng thuốc đúng cách và cách phòng tránh các thuốc gây nghiện có hại cho sức khỏe con người. 

- Gải thích được một số ứng dụng các tia vật lí trong điều trị một số bệnh. 
- Giải thích được nguyên nhân của Trái đất nóng lên và nguyên nhân gây ô nghiễm nguồn nươc, không khí. 

- Đưa ra được một số phương pháp và tuyên truyên mọi người thực hiện bảo vệ môi trường. 

Tham gia các buổi học đầy đủ, tích cực thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập về nhà 

18 Hóa đại cương 1  1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các nội dung cơ bản về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử và các hệ ngưng tụ. 

Phân tích được nội dung và xu thế đổi mới của Hoá học đại cương trong chương trình môn Hóa học ở trường phổ thông theo chương 
trình 2018. 

Hình thành và phát triển cho người học năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán hóa học, năng lực 

vận dụng kiến thức hóa học vào học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được lý thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử dưới ánh sáng của cơ học lượng tử.  

Trình bày được lý thuyết hiện đại về cấu tạo phân tử dưới ánh sáng của cơ học lượng tử.  
Phân tích, trình bày được những đặc trưng quan trọng của các hệ tinh thể. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

19 Hóa đại cương 2 1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về nhiệt động học, cân bằng hóa học, động hóa học, dung dịch, điện hóa học. Vận 
dụng để giải các bài tập tính toán các đại lượng cơ bản của hóa học trong một số trường hợp thông dụng. 

Người học cần biết được nội qui, qui tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các quy tắc làm việc với hoá chất. Gọi tên được các dụng 

cụ thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thao tác kĩ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm. Có kiến thức cơ bản để tổ chức và thực hành 

các bài thí nghiệm xác định định tính và định lượng một số đại lượng hóa học. 

Rèn cho người học các kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập, kĩ năng tính toán các đại lượng hóa học. 

Rèn cho người học kĩ năng thực hành, sử dụng các dụng cụ, thiết bị trong phòng thí nghiệm, thao tác thực hành từ đơn giản đến phức 
tạp thành kĩ năng, kĩ xảo. 

Hình thành và phát triển các năng lực: giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, 

hợp tác. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được những kiến thức cơ sở về nhiệt động học; Nêu được nội dung nguyên lí I, II, III của nhiệt động học, Chiều hướng diễn 

biến của phản ứng hoá học và vận dụng để giải các bài tập tính toán các đại lượng nhiệt động trong một số trường hợp thông dụng. 
Trình bày được những kiến thức cơ sở về cân bằng hóa học; Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học; Mối quan hệ giữa 

hằng số cân bằng và thế đẳng nhiệt đẳng áp. Vận dụng giải các bài tập định tính và định lượng. 

Chp3: Trình bày được những kiến thức cơ sở về động hóa học; Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Xây dựng được 
phương trình động học của các loại phản ứng đơn giản. Vận dụng giải các bài tập định tính và định lượng 

Trình bày được những kiến thức cơ sở về dung dịch; Nêu được tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không 

điện li, dung dịch chất điện li, dung dịch của chất điện li ít tan. Vận dụng giải các bài tập định tính và định lượng. 
Trình bày được những kiến thức cơ sở về điện hóa học; Kiến thức về cặp oxi hoá khử, thế oxi hoá khử, chiều của phản ứng oxi hoá 

khử; Các loại điện cực và pin; Sự điện phân; Hiện tượng ăn mòn. Vận dụng giải các bài tập định tính và định lượng. 

Trình bày được nội qui, qui tắc làm việc trong PTN; gọi tên các dụng cụ thí nghiệm; Các thao tác kĩ thuật cơ bản trong phòng thí 
nghiệm; Nêu được các cơ sở lí thuyết của các bài thực hành cụ thể; Thực hành được các bước trong các bài thí nghiệm cụ thể. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

20 Hóa học phi kim  1. Mục tiêu học phần 

Nắm được tính chất vật lý của phi kim và hợp chất của chúng 
Biết những ứng dụng của phi kim và hợp chất của chúng 

Nắm được tính chất hóa học của đơn chất cũng như hợp chất của các nguyên tố phi kim 

Nắm được các phương pháp điều chế phi kim và hợp chất của chúng 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích biến thiên tính chất vật lý của kim loại. Ứng dụng của phi kim và hợp chất vào đời sống.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Nắm bản chất, dự đoán phản ứng về kim loại. Giải quyết các bài tập định tính, định lượng về phi kim và hợp chất của chúng 
Thực hiện nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản về hóa học phi kim 

21 Hóa học kim loại  1. Mục tiêu học phần 

Nắm được tính chất vật lý của kim loại và hợp chất của chúng 
Biết những ứng dụng của kim loại và hợp chất của chúng 

Nắm được tính chất hóa học của đơn chất cũng như hợp chất của các nguyên tố kim loại 

Nắm được các phương pháp điều chế kim loại và hợp chất của chúng 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích biến thiên tính chất vật lý của kim loại. Ứng dụng của kim loại và hợp chất vào đời sống.  

Nắm bản chất, dự đoán phản ứng về kim loại. Giải quyết các bài tập định tính, định lượng về kim loại và hợp chất của chúng 
Thực hiện nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản về hóa học kim loại 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

22 Thực hành hóa vô 

cơ  

1. Mục tiêu học phần 

Nắm được phương pháp làm thí nghiệm hóa học Vô cơ để kiểm chứng vấn đề lý thuyết.  
Có khả năng dự đoán hiện tượng phản ứng và giải thích các hiện tượng đó trong các phản ứng hóa học vô cơ 

Hình thành kỹ năng thực hành hóa học và giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hành cho sinh viên 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Khai thác kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm thông qua thí nghiệm 

Hình thành năng lực kiểm tra – đánh giá trong dạy học thí nghiệm hóa học vô cơ 

Có kỹ năng thực hiện tốt các bài dạy thực hành hóa học vô cơ và nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Cơ sở lý thuyết hóa 
học vô cơ  

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được lý thuyết bảng hệ thống tuần hoàn giải quyết các bài tập cơ bản và nâng cao về hệ thống tuần hoàn 

Vận dụng lý thuyết chiều phản ứng giải thích các phản ứng hóa vô cơ xảy ra 

Giải thích được tính acid, base và phản ứng giữa acid với base  
Vận dụng cơ sở lý luận phản ứng oxi hóa khử để giải thích trạng thái số oxi hóa bền, sản phẩm phản ứng oxi hóa khử, phản ứng nhiệt 

luyện kim loại 

Vận dụng một số phương pháp nghiên cứu hiện đại nghiên cứu cấu trúc các hợp chất vô cơ 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm được cấu tạo và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất của chúng trong 

hóa vô cơ 
Nắm được các lí thuyết về chiều hướng diễn biến, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng acid- base trong hóa học vô cơ, phức chất 

Nắm được mối liên hệ giữa tính chất và cấu trúc trong hóa học vô cơ thông qua các học thuyết, các phương pháp phân tích hiện đại 

như: thuyết trường tinh thể, thuyết MO… và phương pháp phổ UV, H1NMR 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Đại cương và 

hiđrocacbon  

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được các công thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ trong không gian và vận dụng được kiến thức về đồng phân lập thể trong 

xác định cấu hình của hợp chất hữu cơ. 
Nắm được những tín hiệu quang phổ đặc trưng của nhóm chức, thông qua các tín hiệu đó xác định được công thức cấu tạo của một số 

chất đơn giản. 

Vận dụng được hiệu ứng electron của các nhóm thế và vận dụng để giải thích sự biến đổi của nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng 

như quy luật biến đổi của tính acid, base. 

Mô tả được cấu trúc của các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ từ đó giải thích được độ bền của các tiểu phân này. 

Phân tích được đặc điểm cấu tạo và trình bày được phản ứng đặc trưng của từng loại hydrocarbon 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ để xác định cấu tạo phân tử, các loại đồng phân hợp chất hữu cơ,giải thích quan 

hệ giữa cấu tạo và tính chất các chất hữu cơ. 
Trình bày được tính chất vật lý, hóa học đặc trưng của hydrocarbon 

Giải thích được vai trò của của hydrocarbon đối với 

thực tiễn đời sống 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Dẫn xuất của 

hiđrocacbon 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được cách gọi tên và viết đồng phân của dẫn xuất hydrocarbon trên cơ sở biết được quy tắc gọi tên chung theo IUPAC.  

Nắm được hiệu ứng electron để mô tả sự phân bố mật độ điện tích, sự phân cực hay phân cực hóa, các trung tâm phản ứng của nhóm 
chất. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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Nắm được tính chất hóa học, các cơ chế phản ứng, các công thức biểu diễn cấu trúc để minh họa con đường tạo thành sản phẩm, giải 
quyết rõ ràng sự cạnh tranh giữa các yếu tố dẫn đến hình thành sản phẩm chính. 

Vận dụng được những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết một phản ứng sẽ đi theo cơ chế nào, từ đó giải quyết tốt bài toán tổng hợp hữu 

cơ tùy theo các mục đích khác nhau. 
Nắm được phương pháp tổng hợp, phân loại, ứng dụng của dẫn xuất hydrocarbon trong cuộc sống. 

Vận dụng quy tắc để viết đồng phân và gọi tên dẫn xuất hydrocacbon. 

 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng được các cơ chế để giải thích tính chất lí học, hóa học của dẫn xuất. 

Lập kế hoạch tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học Hóa học hữu cơ và các hoạt 
động giáo dục khác ở trường phổ thông liên quan đến Hóa hữu cơ 

Khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học giáo dục về phần Hóa học hữu cơ 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 Thực hành Hoá học 
hữu cơ  

1. Mục tiêu học phần 
Thực hiện được thí nghiệm (lựa chọn được dụng cụ, hoá chất, lắp ráp dụng cụ và tiến hành được thí nghiệm), quan sát, mô tả được 

các hiện tượng của thí nghiệm. 

Phân tích được cách thức làm một số thí nghiệm hóa học hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý thuyết, dự đoán và giải thích 
những sản phẩm hóa học có thể tạo được trong quá trình thí nghiệm. 

Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn đề xuất được phương án thí nghiệm để chứng minh, giải quyết các tình huống thực 

tiễn đó. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Thực hiện được các thí nghiệm trong chương trình học tập.  

Mô tả, nhận xét được thông tin thông qua tài liệu hoặc mô tả được thí nghiệm qua xem video, nêu và giải  
thích được hiện tượng thí nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận 

Vận dụng được kiến thức hoá học để giải quyết các tình huống thực tiễn đó. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 Cơ sở lý thuyết hóa 
học hữu cơ  

1. Mục tiêu học phần 
Trình bày được các công thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ trong không gian và vận dụng được kiến thức về đồng phân lập thể trong 

xác định cấu hình của hợp chất hữu cơ. 

Có khả năng vận dụng được các hiệu ứng electron của các nhóm thế giải thích sự biến đổi của nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng 
như quy luật biến đổi của tính acid, base. Áp dụng phương trình Hammett để tính toán cho phản ứng của các hợp chất thơm 

Mô tả được cấu trúc của các tiểu phân trung gian như gốc tự do, electrophile, nucleophile,... trong phản ứng hữu cơ từ đó giải thích 

được độ bền của các tiểu phân trung gian và hướng chính của phản ứng 
Phân tích, đánh giá các phản ứng đặc trưng tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ như cơ chế, hướng phản ứng, tính lập thể, các yếu 

tố ảnh hưởng đến cơ chế,... và tính % sản phẩm tạo thành của một số phản ứng như SR và SEAr. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ để xác định cấu trúc phân tử, các loại đồng phân lập thể của các hợp chất hữu cơ, 

giải thích quan hệ giữa cấu trúc và tính chất các hợp chất hữu cơ 

Nắm được quy luật bán định lượng về ảnh hưởng của các nguyên tử trong phân tử từ đó tính được các giá trị pK cũng như so sánh 

tính acid và base của chất hữu cơ 

Vận dụng tính toán và nâng cao trong mối liên hệ với phương trình Hammett 

Trình bày và phân biệt rõ ràng các cơ chế SN1, SN2, E1, E2, SR... đồng thời mở rộng đối tượng tác nhân nucleophile cũng như những 
hiện tượng chuyển vị dễ xảy ra để vận dụng giải thích tỉ lệ % sản phẩm khác nhau 

Biết vận dụng thành thạo công thức tính % sản phẩm đối với phản ứng SR và SEAr, sử dụng linh hoạt công thức tính để giải quyết 

yêu cầu tính khả năng phản ứng thế tương đối ở mỗi vị trí 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Cân bằng ion trong 

dung dịch  

1. Mục tiêu học phần 

Củng cố các kiến thức về các định luật cơ sở của hóa học áp dụng cho hệ trong dung dịch chất điện ly từ đó xác định được chiều 

hướng phản ứng trong dung dịch chất điện ly 
Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về cân bằng trong các dung dịch: axit - bazơ, tạo phức, tạo kết tủa, oxi hóa - khử 

 Tính toán thành phần cân bằng trong dung dịch chất điện ly  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Mô tả các cân bằng xảy ra trong dung dịch chất điện ly, tính toán hóa học, sử dụng các phương pháp tính gần đúng, giải thích các hiện 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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tượng xảy ra và sẽ xảy ra trong dung dịch chất điện ly 
Vận dụng linh hoạt các định luật cơ sở của hóa học áp dụng cho dung dịch chất điện ly trong tính toán thành phần cân bằng 

Dự đoán định tính và định lượng chiều hướng và mức độ xảy ra của các phản ứng trong dung dịch nước. 

29 Các phương pháp 
định lượng hoá học  

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về các phương pháp định lượng hóa học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích 

Rèn cho người học các kĩ năng tính toán kết quả phân tích, kĩ năng lập quy trình phân tích với những đối tượng cụ thể sử dụng 

phương pháp phân tích thể tích. 
Hình thành và phát triển các năng lực: giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, 

hợp tác 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được những kiến thức cơ sở về phương pháp định lượng hóa học. 

Trình bày được các kiến thức cơ bản về chuẩn độ: Đường chuẩn độ, sai số chuẩn độ, chỉ thị sử dụng trong phép chuẩn độ, các nấc 

chuẩn độ (nếu có). 
Tính toán được nồng độ các chất cần phân tích, thiết lập được quy trình phân tích với những đối tượng cụ thể sử dụng phương pháp 

phân tích thể tích. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

30 Các phương pháp 
phân tích lý hóa  

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích trắc quang 

Cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích điện thế. 

Cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích điện phân 
Cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích sắc kí 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp phân tích đo quang phân tử. 
- Trình bày được những nguyên nhân làm sai lệch định luật Beer trong phương pháp phân tích đo quang phân tử. 

- Thiết lập được các điều kiện tối ưu trong quy trình phân tích bằng phương pháp đo quang phân tử. 

- Xác định được thành phần và hệ số hấp thụ phân tử của phức bằng phương pháp đo quang phân tử. 

- Loại trừ, giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố làm sai lệch định luật Beer. 

- Trình bày được các loại điện cực dùng trong phân tích điện hoá; ưu nhược điểm của từng loại điện cực. 

- Tính toán được thế điện cực , suất điện động của các pin thường gặp 
- Tiêu chuẩn hóa pH và xác định pH của dung dịch trong chuẩn độ điện thế. 

- Trình bày được cơ sở lý thuyết của quá trình điện phân, thứ tự các quá trình xảy ra trong lúc điện phân 

- Xây dựng được các sơ đồ điện phân, tính toán được khối lượng sản phẩm…theo định luật Faraday. 
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao 

- Thiết lập được các điều kiện tối ưu trong quy trình phân tích bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Thực hành Hoá học 

phân tích  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị phương pháp phân loại các cation theo nhóm, các phản ứng đặc trưng của các ion 
Cách tiến hành và quy trình định lượng các chất bằng phương pháp hóa học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Tiến hành được các thí nghiệm về tính chất của các ion trong dung dịch, nhận biết các ion trong hỗn hợp 

Lựa chọn chỉ thị thích hợp, định lượng các chất, tính toán kết quả thực nghiệm 

Vận hành tốt các máy móc và thiết bị cần thiết 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Nhiệt động lực học 
hoá học – Động hoá 

học và xúc tác  

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp những kiến thức cơ bản về các định luật của nhiệt động lực học hóa học. 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về động hóa học. 

Cung cấp những kiến thức về xúc tác. 
Tính toán hóa học  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được nội dung cơ bản của các định luật của nhiệt động học: Nguyên lý I và II, định luật về nhiệt và hiệu ứng nhiệt của phản ứng 
hoá học, quá trình chuyển pha, các khái niệm quan trọng về dung dịch, hoạt độ, hệ số hoạt độ. Áp dụng kiến thức nhiệt động học vào 

cân bằng hóa học. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về động học: Các khái niệm, phương pháp xác định bậc và hằng số tốc độ phản ứng. Giới thiệu về 
một số phản ứng tiêu biểu như: phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hóa. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Trình bày được những kiến thức về xúc tác: Khái niệm, phân loại, cơ chế xúc tác và một số loại xúc tác cụ thể. 
Vận dụng các công thức làm các bài tập phần nhiệt động lực học, động hóa học và xúc tác.  

33 Điện hoá học – Hoá 

keo 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị kiến thức cơ bản về nhiệt động lực học về dung dịch điện phân. 
Trang bị kiến thức cơ bản về các quá trình điện cực. 

Trang bị kiến thức cơ bản về một số ứng dụng của điện hóa. 

Trang bị kiến thức cơ bản về một số khái niệm cơ bản của hóa keo. 
Trang bị kiến thức cơ bản về tính chất của các hệ keo 

Trang bị kĩ năng tính toán hóa học  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu được nhiệt động lực học về dung dịch điện phân. 

Hiểu được các quá trình điện cực. 

Trình bày được một số ứng dụng của điện hóa. 
Trình bày được một số khái niệm cơ bản của hóa keo. 

Trình bày được tính chất của các hệ keo 

Vận dụng các công thức để giải các bài tập phần điện hóa học và hóa keo.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Thực hành Hoá lý 1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết các bài thực hành thuộc các nội dung nhiệt động lực học; động hóa học; điện hóa học; hóa học 

chất keo, hóa học lượng tử. 
Trang bị kĩ năng thực hành, thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được cơ sở lý thuyết các bài thực hành thuộc các nội dung nhiệt động lực học; động hóa học; điện hóa học; hóa học chất 
keo, hóa học lượng tử. 

Tiến hành thí nghiệm thành tạo các bài thực hành thuộc các phần nhiệt động lực học, động hóa học, điện hóa học, hóa học chất keo và 

hóa học lượng tử. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

35 Hoá học lượng tử  1. Mục tiêu học phần 
Giới thiệu về cơ học học lượng tử 

Cung cấp kiến thức cơ bản về toán tử, hàm sóng và các tiên đề cơ học lượng tử. 

Áp dụng cơ học lượng tử trong một số bài toán đơn giản. 
Áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử. 

Áp dụng cơ học lượng tử và cấu tạo phân tử và phức chất. 

Tính toán hóa học  
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân biệt được hệ cổ điển và hệ lượng tử. 

Hiểu được toán tử tự liên hợp tuyến tính. Phát biểu được các tiên đề cơ học lượng tử. 
Giải phương trình Schrodinger dạng tối giản. 

Vận dụng các tiên đề cơ học lượng tử vào giải các bài toán liên quan đến nguyên tử H, ion giống H và các nguyên tử nhiều electron. 
Hiểu thuyết VB và MO. Áp dụng các thuyết này trong việc giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử và phức chất. 

Vận dụng các công thức làm các bài tập phần Hóa học lượng tử. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

36 Hóa kỹ thuật  1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất để áp dụng vào thực tế sản suất công nghiệp 
Rèn cho người học các kĩ năng tính toán, thiết kế thiết bị sản xuất, tổ chức sản xuất và tiếp cận thực tế sản xuất 

Hình thành và phát triển các năng lực: Giảng dạy, giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp 

tác, thực hành sản xuất 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong sản xuất hóa học, vận dụng kiến thức lý thuyết áp dụng vào sản suất công nghiệp 

Trình bày được các phương pháp sản xuất các axit, bazơ, phân bón hóa học, các kim loại, các vật liệu silicat, các loại nhiên liệu, tổng 
hợp các hợp chất hữu cơ, các loại vật liệu đặc thù 

Trình bày được quy trình sản xuất các axit, bazơ, phân bón hóa học, các kim loại, các vật liệu silicat, các loại nhiên liệu, tổng hợp các 

hợp chất hữu cơ, các loại vật liệu đặc thù 
Tính toán và tổng hợp được các điều kiện tối ưu trong quá trình sản xuất công nghiệp 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Linh hoạt trong cách tiếp cận thực tế sản xuất  
Lập được kế hoạch, tổ chức các hoạt động thăm quan, ngoại khóa trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học 

37 Hóa nông nghiệp  1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hóa học nông nghiệp, những kiến thức về hoá học dinh dưỡng của cây trồng, hoá học về 
đất trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và quy tắc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

Rèn cho người học có các kỹ năng tính toán, phân tích, tổ chức sản xuất và tiếp cận thực tế sản xuất trong ngành nông nghiệp 

Hình thành và phát triển các năng lực: Giảng dạy, giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp 
tác, thực hành sản xuất  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được thành phần hóa học của đất, cây trồng, phân bón; các giá trị dinh dưỡng của đất, cây trồng, phân bón; tính chất nông 
hóa của đất; các biện pháp cải tạo đất. 

Trình bày được thành phần và tính độc của các loại thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mối 

quan hệ giữa thành phần và tính độc của chất độc trong thuốc bảo vệ thực vật. 
Đánh giá được các quá trình hình thành chất dinh dưỡng trong cây, các biện pháp cải tạo đất hiệu quả Đánh giá được hiệu quả của 

từng loại phân bón với từng loại cây trồng, hiệu quả của từng loại thuốc bảo vệ thực vật đối với từng loại sâu bệnh 

Tính toán được lượng chất cần bón để cải tạo đất trong thực hành sản xuất nông nghiệp hiệu quả 
Lập được kế hoạch, tổ chức các hoạt động thăm quan, ngoại khóa trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 Hóa môi trường + 

Thực hành HCN-
MT  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường 
Rèn cho người học có kỹ năng nhận biết ô nhiễm môi trường, tính toán nồng độ các chất ô nhiễm, kỹ năng thực hành sản xuất một số 

hóa chất và phân tích môi trường 

Hình thành và phát triển các năng lực: Giảng dạy, giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp 
tác, thực hành bảo vệ môi trường 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các khái niệm cơ bản về môi trường, hóa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững, giáo dục môi 

trường, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm địa quyển và ảnh hưởng của ô nhiễm 

môi trường đến sức khỏe con người và sinh vật 

Trình bày được sự ô nhiễm khí quyển, hiện tượng nước bị ô nhiễm, các nguồn gây ô nhiễm đất, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi 
trường 

Trình bày được vai trò của nước, vai trò của rừng và cây xanh, các vòng tuần hoàn trong tự nhiên 

Phân tích được tầm quan trọng của môi trường đối với sinh vật và con người. Phân tích được nguồn gốc phát sinh chất ô nhiễm vào 
môi trường gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất. Phân tích được mối quan hệ giữa các chất trong vòng tuần hoàn 

Đánh giá được mối quan hệ giữa con người, môi trường và phát triển bền vững. Đánh giá được ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến 

khí hậu, thời tiết toàn cầu và đánh giá được công nghệ tối ưu để xử lý môi trường bị ô nhiễm  
Tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm môi trường và đưa ra được các biện pháp bảo vệ môi trường 

Sản xuất được một số hóa chất quy mô phòng thí nghiệm và phân tích được một số chỉ tiêu môi trường 

Lập được kế hoạch, tổ chức các hoạt động thăm quan, ngoại khóa trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

39 Tiếng Anh chuyên 

ngành  

1. Mục tiêu học phần 

Đọc hiểu tài liệu hóa học (mức độ phổ thông) bằng tiếng anh.  

Nắm được cách sử dụng tiếng anh cho môn hóa học ở trường phổ thông: danh pháp, tính chất lý hóa học, ứng dụng, điều chế và thí 
nghiệm hóa học. 

Hình thành và phát triển khả năng sử dụng tiếng anh chuyên ngành; năng lực tự học và làm việc nhóm.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Sử dụng được tiếng anh để hỗ trợ giảng dạy hóa học ở trường phổ thông. 

Sử dụng được tiếng anh để soạn kế hoạch bài học cho môn hóa học trung học phổ thông. 

Sử dụng được tiếng anh để nghiên cứu môn hóa học. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

40 Hóa học vật liệu  1. Mục tiêu học phần 
Nắm được tình hình, xu thế phát triển ngành công nghệ polymer ở Việt Nam và trên thế giới 

Nắm được thành phần, tính chất và ứng dụng của một số nhóm polymer hữu cơ. 

Nắm được thành phần, tính chất và ứng dụng của một số nhóm polymer vô cơ. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Trình bày được thực trạng và xu thế phát triển của ngành công nghệ polymer trong và ngoài nước. 
Trình bày được thành phần, tính chất và ứng dụng của một số nhóm polymer hữu cơ. 

Trình bày được thành phần, tính chất và ứng dụng của một số nhóm polymer vô cơ. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

41 Nhiệt động lực học 
hóa học ứng dụng  

1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giản đồ Ellingham của oxit và một số muối của kim loại. 

Vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài toán về giản đồ Ellingham. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu được giản đồ Ellingham của oxit và một số muối của kim loại. 

Vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài toán về giản đồ Ellingham. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

42 Công nghệ xử lý 

môi trường 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các kiến thức về công nghệ xử lý môi trường không khí, nước và chất thải rắn và chất thải nguy hại; 

Giúp người học có kỹ thuật xử lý môi trường; 
Tăng cường năng lực tính toán, nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm; 

Thái độ chuyên cần, hăng say học tập, có ý thức cải tạo môi trường sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ xử lý môi trường không khí, nước và chất thải rắn và chất thải nguy hại; 

Vận dụng vào xử lý môi trường không khí, nước và chất thải rắn và chất thải nguy hại trong thực tế. 

Tính toán được quá trình xử lý bụi, không khí ô nhiễm.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

43 Hóa học phân tích 
trong dạy học hóa 

học phổ thông  

1. Mục tiêu học phần 
Củng cố các kiến thức về các định luật cơ sở của hóa học phân tích gắn kết trong các hoá học phổ thông. 

Phân tích được nội dung và xu thế đổi mới của nội dung Hoá học phân tích trong chương trình môn Hóa học ở trường phổ thông. 

Hình thành và phát triển các năng lực: giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, 
hợp tác. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các kiến thức cơ bản về cân bằng trong dung dịch nước 
Trình bày được nguyên tắc của việc tách và nhận biết các chất trong dung dịch. 

Trình bày được lý thuyết về phản ứng oxi hóa khử, pin điện, điện phân và ăn mòn điện hóa. 

Vận dụng lý thuyết để giải quyết các bài tập liên quan đến cân bằng trong dung dịch, tách và nhận biết, phản ứng oxi hoá -khử, pin 
điện, điện phân. 

Thiết kế các bài tập liên quan đến cân bằng trong dung dịch, tách và nhận biết, phản ứng oxi hoá -khử, pin điện, điện phân để giảng 

dạy hoá học trong chương trình phổ thông 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

44 Hóa học các nguyên 

tố hiếm  

1. Mục tiêu học phần 

Nắm được đặc điểm các nguyên tố hiếm họ p, lantanoit và actinoit về cấu trúc nguyên tử, năng lượng ion hóa, bán kính nguyên tử, 

bán kính ion và thế oxi hóa khử chuẩn… 
Nắm được tính chất vật lý, tính chất hóa học của đơn chất và hợp chất các nguyên tố hiếm 

Nắm được sự phân bố các nguyên tố hiếm trong tự nhiên, ứng dụng quan trọng và phương pháp tách chiết một số nguyên tố hiếm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được được đặc điểm các nguyên tố hiếm họ p, lantanoit và actinoit về cấu trúc nguyên tử, năng lượng ion hóa, bán kính 

nguyên tử, bán kính ion và thế oxi hóa khử chuẩn… 

Trình bày được tính chất vật lý, tính chất hóa học của đơn chất và hợp chất các nguyên tố hiếm 
Trình bày được sự phân bố các nguyên tố hiếm trong tự nhiên, ứng dụng quan trọng và phương pháp tách chiết một số nguyên tố 

hiếm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 Hệ thống hóa lý 
thuyết về các chất 

hữu cơ và vận dụng 

trong dạy học hóa 
học phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 
Biết sơ đồ hóa mối liên hệ đơn giản giữa các nhóm chất hydrocarbon và dẫn xuất. 

Hiểu được vai trò của các hợp chất hữu cơ trong cuộc sống, kinh tế, xã hội, cung cấp nguồn tư liệu hữu ích làm cẩm nang thực tập, 

thực tế. 
Nắm được một số kỹ thuật mới để giải quyết nhanh gọn bài toán hữu cơ. 

Biết phân dạng bài tập liên quan đến vận dụng tính chất hóa học của hydrocarbon và dẫn xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được các phương thức hệ thống hóa lý thuyết về hợp chất hữu cơ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Trình bày được vai trò của một số hợp chất hữu cơ thường gặp trong cuộc sống 
Vận dụng được kiến thức để phân chia và định hướng phương pháp giải các bài toán định lượng về hợp chất hữu cơ 

46 Độc học môi trường 1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về độc chất; nguồn gốc phát sinh và tính độc của một số chất độc; sự lan truyền độc 
chất trong môi trường và cách thức kiểm soát; cách thức xâm nhập và cơ chế gây bệnh của độc chất 

Rèn cho người học có kĩ năng nhận biết chất độc, kiểm soát chất độc và phòng tránh bệnh tật.  

Hình thành và phát triển các năng lực: Giảng dạy, giao tiếp, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, phát 
triển nghề nghiệp và năng lực phòng tránh bệnh tật 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được một số định nghĩa liên quan đến độc học môi trường, đối tượng nghiên cứu của độc học môi trường và các đặc trưng 
của tính độc. 

Trình bày được nguồn gốc phát sinh, quá trình lan truyền các chất độc trong môi trường, cách phân loại độc chất trong môi trường 

Trình bày được các nguyên lý của độc chất trong cơ thể sống. Biết cách đánh giá nguy cơ của độc chất khi vào cơ thể sống 
Trình bày được nguồn gốc, dạng tồn tại, tính độc và cơ chế gây hại của một số chất độc trong môi trường 

Phân loại được chất độc và nhận biết được một số bệnh liên quan đến các chất độc trong môi trường  

Tính toán và đánh giá được nguy cơ của một chất độc khi đi vào cơ thể sống 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

47 Hóa học phức chất 1. Mục tiêu học phần 

Nắm được khái niệm, phân loại, đồng phân, dạng hình học phân tử phức chất 

Nắm được cơ sở lý thuyết về cấu tạo phức chất: Thuyết liên kết cộng hóa trị, thuyết trường tinh thể và thuyết obital phân tử 
Nắm được thành phần, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phương pháp tổng hợp và ứng dụng của phức chất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được khái niệm, phân loại, đồng phân, dạng hình học phân tử phức chất 
Vận dụng được được cơ sở lý thuyết về cấu tạo phức chất: Thuyết liên kết cộng hóa trị, thuyết trường tinh thể và thuyết obital phân tử 

để giải thích liên kết hóa học trong phức chất 

Trình bày được tính chất vật lý, tính chất hóa học, cơ chế phán ứng, phương pháp tổng hợp và ứng dụng của phức chất. 

Giải quyết được các vấn đề liên quan đến quang phổ phức chất (phổ UV-VIS, PL) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

48 Danh pháp và thuật 

ngữ hóa học 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu về danh pháp và thuật ngữ các hợp chất hữu cơ và vô cơ 

Hiểu được các nguyên tắc gọi tên các hợp chất hóa học theo đúng quy định của IUPAC 
Vận dụng các nguyên tắc gọi tên các hợp chất hóa học theo đúng hệ danh pháp IUPAC và ngược lại từ tên hợp chất viết đúng cấu trúc 

phân tử của hợp chất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được quá trình hình thành và phát triển của hệ thống danh pháp hợp chất hóa học theo IUPAC 

Vận dụng các nguyên tắc để gọi tên hydride nền, nhóm chức, các hợp chất theo cấu hình, hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon, các 

ion, gốc tự do, ... 
Biết tên gọi được lưu dùng và trình tự ưu tiên của các nhóm, tên thông thường và nửa hệ thống được lưu dùng, ... và thứ tự ưu tiên 

của các nhóm chức thường gặp khi xác định cấu hình 
Giải quyết được các vấn đề liên quan đến danh pháp và thuật ngữ hóa học đối với tất cả các hợp chất hữu cơ và vô cơ như cho công 

thức gọi tên và cho tên gọi viết cấu trúc hóa học của các hợp chất. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

49 Phân tích môi 

trường 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các khái niệm, phương pháp, biết cách lấy mẫu và phân tích các chỉ số môi trường không khí, nước và đất; 
Giúp người học có kỹ thuật lấy mẫu và phân tích môi trường; 

Tăng cường năng lực tính toán, nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm; 

Thái độ chuyên cần, hăng say học tập, khám phá thực tiễn thiên nhiên môi trường. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Biết được các khái niệm và phương pháp phân tích môi trường; 

Biết cách lấy mẫu và phân tích các chỉ số môi trường không khí, nước và đất; 
Vận dụng vào lấy mẫu và phân tích các chỉ số môi trường không khí, nước và đất trong thực tế; 

Vận dụng tính toán được các bài tập phân tích môi trường.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

50 Hóa học các hợp 
chất thiên nhiên 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu nghiên cứu về các phương pháp tách chiết ra khỏi mẫu và xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên đã tách 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 



703 

 
được 
Trình bày được cấu tạo, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hữu cơ có ngưồn gốc từ thiên nhiên  

Từ tính chất của các hợp chất thiên nhiên có thể giải thích được các ứng dụng của các hợp chất đó vào việc chữa bệnh trong dân gian 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Biết nguồn gốc và phân bố của các nhóm hợp chất thứ cấp trong tự nhiên 

Nắm được các phương pháp cơ bản để nghiên cứu nhóm ngành các hợp chất tự nhiên  

Mô tả được đặc trưng về cấu tạo, tính chất cũng như sinh tổng hợp trong nguồn thiên nhiên của carbohydrate, alkaloid, steroid, ... 
Áp dụng được các quy trình nghiên cứu tách chiết và phân lập các hợp chất từ ngưồn gốc thiên nhiên  

Phân tích, đánh giá và so sánh vai trò của các hợp chất tự nhiên được sinh tổng hợp hoặc chiết tách từ nguồn sẵn có trong cuộc sống, 

để ứng dụng cho thực tiễn và y dược chữa bệnh. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

51 Hệ thống hóa lý 

thuyết về các chất 

vô cơ và vận dụng 
trong dạy học hóa 

học phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được các kiến thức về phản ứng hóa vô cơ và phân loại các phản ứng. 

- Nắm được tính chất hóa học chung và các phản ứng hóa học đặc trưng của các đơn chất và hợp chất halogen, oxygen, sulfur, 
nitrogen, phosphorus.  

- Nắm được tính chất hóa học chung kim loại và các phản ứng hóa học đặc trưng của các đơn chất và hợp chất kim loại kiềm, kiềm 

thổ, Aluminum, chromium, Iron, copper. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng được các kiến thức lí thuyết để giải các bài tập hóa học như: hoàn thành sơ đồ phản ứng, tách và tinh thế các chất, nhận biết 

các chất… 
Vận dụng được các phương pháp giải nhanh để giải các bài tập định lượng hóa học trong các phần của module. 

Vận dụng kiến thức xây dựng các bài tập liên quan 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

52 Động hóa học ứng 
dụng  

1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về động học tương tác giữa các pha. 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về động hóa học phản ứng đồng thể và dị thể. 

Vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài toán về động học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được động học tương tác giữa các pha. 

Hiểu được động hóa học phản ứng đồng thể và dị thể. 
Vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài toán về động học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

53 Tiếng Anh trong lớp 

học chuyên ngành 

Hóa học  

1. Mục tiêu học phần 

Nắm được các cấu trúc tiếng Anh chung dùng trong lớp học để thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt và tiến hành hoạt động 

của một giờ học hoàn chỉnh; 
Nắm được các thuật ngữ thuộc về chuyên ngành để giải thích và truyền đạt những kiến thức chuyên ngành cho người học khi tiến 

hành giảng dạy một giờ học Hoá học của sinh viên.  

Nắm được một số kỹ thuật dạy học bằng tiếng anh 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Sử dụng được thành thạo các cấu trúc tiếng anh chung trong lớp học để tiến hành giảng dạy trong lớp học 
Sử dụng được thông thạo các thuật ngữ hóa học để xây dựng kế hoạch bài học, giải thích, chứng minh và truyền đạt cho người học 

Sử dụng thành thạo một số kỹ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá bằng tiếng anh cho môn hóa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

54 Hóa thực phẩm  1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được định nghĩa về hóa học thực phẩm. Nắm được các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. 
Nêu được những điểm cốt lõi về các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng: nước, vitamin, chất khoáng.  

Trình bày được những nội dung cốt lõi về các chất dinh dưỡng sinh năng lượng: protein, carbohydrate.  

Trình bày được cấu tạo, tính chất vật lí và ý nghĩa các chất màu trong sản xuất thực phẩm. 
Mô tả được cấu tạo hóa học, tính chất và phương pháp khai thác tinh dầu. Nêu được ý nghĩa các chất mùi.  

Lựa chọn hợp lí các phương pháp xác định chất bảo quản có trong thực phẩm.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Có kiến thức về hóa thực phẩm. Nắm được các kiến thức cơ sở trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. 

Mô tả được những điểm cốt lõi về các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng: nước, vitamin, chất khoáng. 

Nêu được những nội dung cốt lõi về các chất dinh dưỡng sinh năng lượng: protein, carbohydrate. 
Nắm được cấu tạo, tính chất vật lí và ý nghĩa các chất màu trong sản xuất thực phẩm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Nêu được cấu tạo hóa học, tính chất và phương pháp khai thác tinh dầu. Nêu được ý nghĩa các chất mùi. 
Áp dụng được các phương pháp xác định chất bảo quản có trong thực phẩm. 

55 Hóa môi trường 

trong dạy học hóa 
học phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, tích 
hợp giảng dạy môi trường; 

Học phần này giúp người học có kỹ năng giảng dạy tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn Hóa học, KHTN. Nhằm nâng 

cao trình độ thực tiễn cho người học; 
Tăng cường năng lực làm việc nhóm; 

Người học có cái nhìn tích cực về môi trường, hăng say học tập, chuyên cần; biết vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy phổ thông. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được những kiến thức nền tảng về môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường; 

Nắm được cơ bản phương thức tích hợp. Vận dụng tích hợp hóa học mội trường trong giảng dạy hóa học phổ thông. 

Vận dụng thiết kế giáo án tích hợp hóa học mội trường trong giảng dạy hóa học phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

56 Các phương pháp 

vật lý nghiên cứu 

vật liệu rắn  

1. Mục tiêu học phần 

Nắm được được cấu trúc đặc trưng của chất rắn 

Nắm được nguyên lý của một số phương pháp nghiên cứu thành phần hóa học và tính chất vật lý của chất rắn.  
Nắm được một số phương pháp phân tích để nghiên cứu chất rắn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cấu trúc đặc trưng của chất rắn 
Trình bày được nguyên lý của một số phương pháp nghiên cứu thành phần hóa học và tính chất vật lý của chất rắn.  

Vận dụng được một số phương pháp phân tích để nghiên cứu chất rắn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

57 Đánh giá thống kê 

trong hóa học phân 
tích  

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp kiến thức về phương pháp thống kê số liệu, xử lýsố liệu.  
Vận dụng các phương pháp thống kê số liệu, xử lý số liệu trong quá trình nghiên cứu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được các tham số đặc trưng của tập số liệu; Các loại sai số có thể gặp; Cách đánh giá các sai số đó; ý nghĩa của các đại 
lượng đặc trưng cho tập số liệu; Các phân phối chuẩn; Cách đánh giá sai số của 1 tập số liệu. 

- Áp dụng được các phân phối chuẩn trong việc đánh giá tập số liệu 

- Nhận dạng được các loại sai số, các đại lượng đặc trưng của tập số liệu. 
- Đánh giá các tham số đặc trưng về sự tập trung và độ phân tán của tập số liệu 

- Tính toán được các tham số đặc trưng của tập số liệu 

- Trình bày được các phương pháp đánh giá số liệu: sai số, độ chính xác, độ sai biệt, khoảng tin cậy; Ý nghĩa của các đại lượng cần 
đánh giá; Cách đanh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu 

- Phân tích được sự giống và khác nhau của các cặp đại lượng: Độ đúng và độ chính xác 

- Tổng hợp được những kết quả tính toán được để đánh giá tập số liệu 
- Từ những kết quả tính được của các đại lượng đánh giá mức độ tin cậy của tập số liệu. 

- Biểu diễn được các kết quả phân tích định lượng các chất. 
- Trình bày được các khái niệm về giả thiết thống kê và kết luận thống kê; Phương pháp so sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số 

liệu kết quả nghiên cứu: giá trị trung bình, phương sai; Ý nghĩa của việc so sánh 2 tập số liệuCách so sánh các đại lượng đặc trưng 

của 2 tập số liệu 
- Phân tích được mối liên hệ giữa giả thiết thống kê và kết luận thống kê 

- Tổng hợp được các phương pháp để so sánh các đại lượng đặc trưng của 2 tập số liệu 

- Từ kết quả so sánh 2 tập số liệu, đánh giá được độ chính xác của kết quả 2 tập số liệu đó 
- So sánh được các đại lượng của 2 tập số liệu; Sử dụng các chuẩn thống kê để đánh giá các kêt quả của 2 tập số liệu 

- Trình bày được phương pháp đánh giá phân tích tác động của các nhân tố thông qua tham số; Ý nghĩa của bài toán một nhân tố, k 

mức nghiên cứu, mỗi mức lặp lại n lần  
- Phân tích được các kết quả tính toán để kết luận mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đại lượng nghiên cứu 

- Tổng hợp các kết quả về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả nghiên cứu để đưa ra kế hoạch nghiên cứu phù hợp 

- Đánh giá kết quả tính toán để kết luận mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đại lượng nghiên cứu; Tìm ra yếu tố phù lợp nhất cho 
quá trình nghiên cứu. 

- Trình bày được nguyên tắc của phương pháp mô hình hóa thực nghiệm áp dụng với trường hợp 1 nhân tố; ý nghĩa của việc xây dựng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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phương trinh hồi quy tuyến tính. 
- Xây dựng được phương trình hồi quy tuyến tính, từ kết quả thực nghiệm. 

- Phân tích được quy trình xây dựng đường chuẩn, đường thêm chuẩn 

- Tổng hợp kết quả xây dựng đường hồi quy để tính toán các giá trị thực nghiệm 
- Xây dựng đường hồi quy tuyên tính, đề ra kế hoạch nghiên cứu. 

58 Ăn mòn và bảo vệ 

kim loại  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở lý thuyết của quá trình ăn mòn điện hóa. 
Trang bị cho sinh viên kiến thức về các phương pháp điện hóa bảo vệ ăn mòn kim loại. 

Trình bày được các phương pháp nghiên cứu ăn mòn. 

Trang bị cho sinh viên kĩ năng tính toán hóa học 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được cơ sở lý thuyết của quá trình ăn mòn điện hóa. 

Hiểu được các phương pháp điện hóa bảo vệ ăn mòn kim loại. 
Trình bày được các phương pháp nghiên cứu ăn mòn. 

Vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài toán về ăn mòn và bảo vệ kim loại. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

59 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1)  

1. Mục tiêu học phần 
Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 
hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 
Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 

2. Chuẩn đầ ra học phần 

Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 

hiện tượng tâm lý cá nhân; 

Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 
Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 

hoạt động sư phạm; 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 
của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  
Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

60 Tâm lý học lứa tuổi 

và Tâm lý học sư 

phạm (Tâm lý học 
2)  

1. Mục tiêu học phần 

Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 
Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 

học sinh; 

Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên phổ thông; 

Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 
giáo; 

Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 
phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 

Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo 

đối với sự phát triển của học sinh 
Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 

thầy giáo tốt trong tương lai; 

Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

61 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1)   

1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 
các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

62 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường phổ thông 

(Giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 

Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

PPhân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  
Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 
Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 

học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

63 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành và giáo dục 

chuyên ngành  

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học và KHGD trong dạy học 

Hóa học. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 
dụng. 

- Giúp sinh viên biết cách lập kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học Hóa học và KHGD trong dạy học Hóa học. 

Có những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. 

Lập được kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo dục. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

64 Ứng dụng CNTT 
trong dạy học 

chuyên ngành  

1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học; kiến thức về 

một số phần mềm tin học ứng dụng trong dạy học hóa học; về internet và khai thác, sử dụng internet trong dạy học hóa học. 

Phát triển năng lực tin học và ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học. 
Phát triển năng lực tự học, hợp tác. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được ưu điểm, hạn chế của việc ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học và ứng dụng của một số phần mềm tin học trong 

dạy học hóa học. 

Sử dụng phần mềm Word, PowerPoint để thiết kế giáo án điện tử môn Hóa học. 
Sử dụng các phần mềm (Chemoffice; iMindMap; Macromedia Flash, Camtasia, …) thiết kế tư liệu dạy học môn Hóa học. 

Sử dụng McMix để đảo trộn đề thi trắc nghiệm môn Hóa học. 

Khai thác và sử dụng Internet trong dạy học hóa học. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

65 Những vấn đề đại 

cương của PPDH 

Hóa học (PPDH 1) 

1. Mục tiêu học phần 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ của bộ môn lí luận và PPDH hóa học cũng như mối quan hệ giữa PPDH hóa học với các khoa 

học có liên quan; Phân tích được nhiệm vụ, nội dung chương trình môn Hóa học phổ thông 
Phân tích được bản chất, cấu trúc và vai trò của phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, các phương 

pháp kiểm tra – đánh giá môn Hóa học ở trường phổ thông; Xác định được mục tiêu bài dạy và trình bày được cấu trúc kế hoạch bài 

dạy môn hóa học; Thiết kế được trích đoạn dạy học thể hiện việc vận dụng một số PP/KTDH trong dạy học hóa học ở phổ thông theo 
định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp của bản thân trong hiện tại và tương lai 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Xác định được vị trí, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu bộ môn LL và PPDH hóa học 

Xác định được nhiệm vụ, nội dung chương trình môn Hóa học THPT 

Hệ thống hóa được các phương pháp dạy học trong dạy học bài lên lớp nghiên cứu tài liệu mới, bài lên lớp ôn tập – củng cố, bài lên 
lớp kiểm tra – đánh giá; Phân tích được bản chất, vai trò, ưu điểm – hạn chế của các PPDH tích cực trong dạy học môn Hóa học; Xác 

định được mục tiêu bài dạy và trình bày được cấu trúc kế hoạch bài dạy môn hóa học  

Phân biệt được các hình thức tổ chức dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông (bản chất, vai trò, cách tiến hành). 
Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

66 Phương pháp dạy 

học môn KHTN ở 

trường THCS 

(PPDH 2)  

1. Mục tiêu học phần 

- Nêu được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH) 

- Phân tích được các quan điểm, xu hướng DHTH 

- Trình bày được mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn KHTN ở trường THCS. 

- Nêu được những PPDH thường sử dụng trong dạy học môn KHTN. 
- Trình bày được các hình thức tổ chức dạy học các chủ đề KHTN; 

- Trình bày được những điều kiện bảo đảm DHTH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Xác định được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH); 

- Hiểu và vận dụng được các quan điểm, xu hướng DHTH;  

- Xác định được mục tiêu, yêu cầu cần đạt trong môn KHTN ở trường THCS; 
- Phân tích và vận dụng được những PPDH thường sử dụng trong dạy học môn KHTN 

- Hiểu và vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học các chủ đề KHTN; 

- Xác định được những điều kiện bảo đảm DHTH. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

67 Phương pháp dạy 

học hóa học ở 

trường THPT 
(PPDH 3)  

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày được các nội dung chính của chương trình môn Hoá học ở trường THPT.  

- Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của 
chương trình môn hoá học THPT. 

- Trình bày được các nguyên tắc lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học có hiệu quả cho các bài học/chủ đề cụ thể của chương trình 

môn Hoá học. 
- Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp với nội dung bài học để thiết kế kế hoạch bài dạy. 

- Tổ chức dạy học trên lớp, ngoài giờ lên lớp. 

- Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. 
- Giải bài tập bằng nhiều cách, nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách. 

- Biết cách xây dựng bài tập mới và sử dụng bài tập trong quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

- Lựa chọn hình thức, thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối tượng và nội dung từng phần học cụ thể. 
- Hình thành thái độ làm việc nghiêm túc, lòng yêu nghề, ham học hỏi, tích cực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích 

hợp. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Xác định được các nội dung chính của chương trình môn hoá học ở trường THPT.  

- Áp dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của 

chương trình môn hoá học THPT. 
- Phân tích được các nguyên tắc lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học có hiệu quả cho các bài học/chủ đề cụ thể của chương trình 

môn Hoá học. 

- Sử dụng được phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp với nội dung bài học để thiết kế kế hoạch bài dạy. 
- Có năng lực tổ chức dạy học trên lớp, ngoài giờ lên lớp. 

- Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. 

- Giải bài tập bằng nhiều cách, nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách. 
- Xây dựng được bài tập mới và sử dụng bài tập trong quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

- Lựa chọn hình thức, thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối tượng và nội dung từng phần học cụ thể. 

- Có thái độ làm việc nghiêm túc, lòng yêu nghề, ham học hỏi, tích cực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp. 

68 Sử dụng thí nghiệm 

và các phương tiện 

kĩ thuật trong dạy 
học hóa học ở 

trường THPT 

(PPDH 4)  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về thí nghiệm và phương pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học. 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các phương tiện kĩ thuật sử dụng trong dạy học Hóa học. 
Phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm và các phương tiện kĩ thuật trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

Phát triển năng lực tự học, hợp tác. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được ý nghĩa và cách phân loại thí nghiệm hóa học. 

Trình bày các phương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực trong dạy học hoá học; phân tích ưu điểm, hạn chế của mỗi 

phương pháp. 
Tiến hành và cải tiến thí nghiệm hóa học ở trường THPT. 

Phân tích và lựa chọn được phương pháp sử dụng thí nghiệm phù hợp đối với từng thí nghiệm cụ thể trong chương trình hoá học phổ 

thông. 

Thiết kế kế hoạch và tổ chức dạy học có sử dụng thí nghiệm hóa học phù hợp với đối tượng và nội dung dạy học cụ thể. 

Trình bày được hệ thống các phương tiện kĩ thuật dạy học và cách sử dụng, bảo quản các phương tiện kĩ thuật đó trong quá trình dạy 

học Hóa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

69 Thực hành sư phạm 

1  

1. Mục tiêu học phần 

Phát triển kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 

Phát triển kĩ năng tổ chức dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 
Phát triển năng lực tự học, tự đánh giá. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Thiết kế kế hoạch dạy học các nội dung cụ thể của môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 
Tổ chức dạy học các nội dung cụ thể của môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 

Trình bày được một số chú ý khi thiết kế và tổ chức dạy học các nội dung cụ thể của môn Hóa học ở trường phổ thông. 

2 HK4 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 

thực hành. Điểm các bài thực hành 
được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng của điểm 

các bài thực hành trong học kì 
được làm tròn đến một chữ số thập 

phân là điểm học phần thực hành, 

sau đó được chuyển sang điểm chữ 
như quy định. 

70 Thực hành sư phạm 

2  

1. Mục tiêu học phần 

Phát triển kĩ năng thiết kế kế hoạch bài dạy môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 
Phát triển kĩ năng tổ chức dạy học các bài dạy môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 

Phát triển năng lực tự học, tự đánh giá. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Thiết kế kế hoạch bài dạy môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 

Tổ chức dạy học các bài dạy môn Hóa học ở trường phổ thông theo hướng phát triển NL học sinh. 

Trình bày được một số chú ý khi thiết kế và tổ chức dạy học các bài dạy môn Hóa học ở trường phổ thông. 

2 HK7 Đối với học phần thực hành: sinh 

viên phải tham dự đầy đủ các bài 
thực hành. Điểm các bài thực hành 

được cho theo thang điểm 10. 

Điểm trung bình cộng của điểm 
các bài thực hành trong học kì 

được làm tròn đến một chữ số thập 

phân là điểm học phần thực hành, 
sau đó được chuyển sang điểm chữ 

như quy định. 

71 Thực tập sư phạm 1  1. Mục tiêu học phần 

Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 
chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3 HK5 Theo Quy chế TTSP 
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Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học      
Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức 

năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

72 Thực tập sư phạm 2  1. Mục tiêu học phần 
Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

cho học sinh  
Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 
Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

4 HK8 Theo Quy chế TTSP 

73 Phát triển chương 

trình môn hóa học 
trường phổ thông  

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được một số khái niệm cơ bản về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục và chu trình phát triển chương trình giáo dục. 
Kế hoạch giáo dục. 

Trình bày được một số quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. 

Mô tả được định hướng phát triển chương trình nhà trường và vận dụng vào việc tự xây dựng được chương trình môn Hóa học dựa 

trên cơ sở chương trình Quốc gia phù hợp với địa phương mình. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Biết một số khái niệm cơ bản về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục và chu trình phát triển chương trình giáo dục. Kế hoạch 
giáo dục. 

Có kiến thức về một số quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. 

Mô tả được định hướng phát triển chương trình nhà trường và vận dụng vào việc tự xây dựng được chương trình môn Hóa học dựa 
trên cơ sở chương trình Quốc gia phù hợp với địa phương mình. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

74 Các kỹ năng dạy 

học hóa học cơ bản  

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được các kỹ năng chuẩn bị và thực hiện các bài học trong dạy học hoá học trường phổ thông. 

Vận dụng được các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học vào việc thiết kế kế hoạch bài dạy, thực hiện kế hoạch bài dạy, xây dựng và 
quản lý hồ sơ dạy học trong dạy học hóa học 

Có khả năng tự học, tự đánh giá cho việc thiết kế kế hoạch bài dạy, thực hiện kế hoạch bài dạy của bản thân trong dạy học môn Hóa 
học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được các kỹ năng dạy học của người giáo viên hóa học 
Trình bày quy trình rèn luyện các kỹ năng dạy học của người giáo viên hóa học 

Thiết kế được kế hoạch bài dạy cụ thể trong dạy học hóa học ở trường phổ thông 

Tổ chức được kế hoạch bài dạy cụ thể trong dạy học hóa học ở trường phổ thông 
Chuyên cần, trách nhiệm trong quá trình học tập học phần 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

75 Dạy học tích hợp ở 

trường phổ thông  

1. Mục tiêu học phần 

- Trình bày được cơ sở lí luận chung về dạy học tích hợp. 

- Phân tích được cơ sở khoa học của việc lựa chọn và xây dựng các chủ đề tích hợp trong dạy học môn KHTN ở trường THCS. 
- Trình bày được một số phương pháp dạy học thường được sử dụng trong dạy học tích hợp. 

- Trình bày được các hình thức tổ chức dạy học chủ đề KHTN. 

- Vận dụng tổ chức dạy học tích hợp. 
- Trình bày được những điều kiện bảo đảm DHTH. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Trình bày được cơ sở lí luận chung về dạy học tích hợp. 

- Phân tích được cơ sở khoa học của việc lựa chọn và xây dựng các chủ đề tích hợp trong dạy học môn KHTN ở trường THCS. 

- Trình bày được một số phương pháp dạy học thường được sử dụng trong dạy học tích hợp. 
- Trình bày được các hình thức tổ chức dạy học các chủ đề KHTN; 

- Vận dụng tổ chức dạy học tích hợp. 

- Trình bày được những điều kiện bảo đảm DHTH. 

76 Kiểm tra, đánh giá 

học sinh trong dạy 

học hóa học theo 
định hướng phát 

triển phẩm chất, 

năng lực  

1. Mục tiêu học phần 

 Trình bày được những xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh; 
 Trình được những điểm cốt lõi về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, xác định được các hình thức, phương pháp kiểm tra, 

đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS trong môn Hóa học; 

 Lựa chọn được và biết cách xây dựng, sử dụng các công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
trong dạy học môn Hóa học; 

 Xây dựng được kế hoạch và công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp cho một chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh trong môn Hóa học ở trường phổ thông. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Có kiến thức về những xu hướng hiện đại trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh; 
 Mô tả được những điểm cốt lõi về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, xác định được các hình thức, phương pháp kiểm tra, 

đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS trong môn Hóa học; 

 Lựa chọn hợp lí và biết cách xây dựng, sử dụng các công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
trong dạy học môn Hóa học; 

Vận dụng xây dựng được kế hoạch và công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp cho một chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh trong môn Hóa học ở trường phổ thông. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

77 Sử dụng phương 

tiện trực quan và 

phương tiện kỹ 
thuật trong dạy học 

hóa học 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ bản về phương tiện trực quan và phương tiện kỹ thuật trong dạy học hóa học. 

Phát triển kĩ năng sử dụng, bảo quản phương tiện trực quan và phương tiện kỹ thuật trong dạy học Hóa học. 
Phát triển kĩ năng thiết kế phương tiện trực quan. 

Phát triển năng lực tự học, hợp tác. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Nêu được hệ thống các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật sử dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.  

- Phân tích được vai trò, ý nghĩa của các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong dạy học hóa học. 

- Trình bày được cách sử dụng, bảo quản các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong dạy học hóa học. 
- Thiết kế một số phương tiện trực quan sử dụng trong dạy học hóa học. 

- Lựa chọn, thiết kế kế hoạch bài dạy có sử dụng các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật trong dạy học hóa học phù hợp 

với đối tượng và nội dung cụ thể. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

78 Hoạt động trải 

nghiệm trong dạy 

học hóa học ở 
trường phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị lí luận về hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học 

Hướng dẫn kỹ năng thiết kế và tổ chức một kế hoạch hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quy trình của hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

Trình bày được cách thức tổ chức và kiểm tra đánh giá trong hoạt động trải nghiệm. 
Thiết kế và thực hiện một kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học, các hội thi Hóa học với cuộc sống quanh ta, 

Thiết kế đồ dùng dạy học hóa học ở phổ thông, cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

79 Giáo dục môi 

trường thông qua 
dạy học hoá học phổ 

thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về môi trường và giáo dục môi trường trong dạy học hóa học. 
Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức dạy học các bài dạy cụ thể có tích hợp nội dung giáo dục môi trường. 

Phát triển năng lực tự học, hợp tác  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về môi trường, ô nhiễm môi trường; vai trò của môi trường và tác động của con ng¬ười với 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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môi tr¬ường; các quy định, chính sách của Đảng, nhà nước về bảo vệ môi trường. 
- Trình bày được nội dung, phương thức tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học hóa học. 

- Thiết kế kế hoạch bài dạy môn Hóa học có tích hợp nội dung giáo dục môi trường. 

- Tổ chức dạy học các bài dạy môn Hóa học có tích hợp nội dung giáo dục môi trường. 
- Đánh giá kết quả giáo dục môi trường trong môn Hóa học. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

80 Các phương pháp và 

kỹ thuật dạy học 
tích cực trong dạy 

học hóa học phổ 

thông  

1. Mục tiêu học phần 

Phân tích được xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực; Trình bày được bản chất, các bước tiến hành, ưu điểm – hạn chế của 
phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; Trình bày được các hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá trong dạy học tích cực 

Thiết kế và tổ chức được bài học môn Hóa học sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 

Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho việc vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực của bản thân trong dạy 
học môn Hóa học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Xác định được sự cần thiết cần đổi mới PPDH theo hướng tích cực; Trình bày xu hướng dạy - học tích cực 
Trình bày được bản chất, các bước tiến hành, ưu điểm – hạn chế, điều kiện áp dụng của phương pháp và kĩ thuật dạy học 

Thiết kế được bài học môn Hóa học sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực  

Tổ chức được bài học áp dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực môn Hóa học theo kế hoạch bài dạy đã thiết kế 
Chăm chỉ, trách nhiệm trong quá trình học tập học phần.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

81 Dạy học phân hóa 

trong dạy học hóa 
học ở trường phổ 

thông  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dạy học phân hóa và vai trò của dạy học phân hóa trong dạy học hóa học ở trường phổ 
thông. 

Phát triển kĩ năng vận dụng dạy học phân hóa trong thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông. 

Phát triển năng lực tự học và hợp tác 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày định nghĩa và phân tích được bản chất, vai trò của dạy học phân hoá trong dạy học hóa học. 

- Trình bày được cơ sở khoa học, các yếu tố của dạy học phân hóa và đặc điểm của lớp học phân hóa. 

- Trình bày được một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa. 

Thiết kế hoạch bài dạy vận dụng các phương pháp dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa. 

Tổ chức dạy học vận dụng các phương pháp dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

82 Giáo dục STEM 
trong dạy học Hóa 

học phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho người học nền tảng lí luận về dạy học STEM bao gồm: khái niệm, vai trò, ý nghĩa của Giáo dục STEM, quy trình thiết 

kế và tổ chức dạy học STEM. 

Thiết kế và tổ chức dạy học STEM với các nội dung gắn liền với chương trình phổ thông. 
Thiết kế các công cụ đánh giá trong dạy học STEM. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được khái niệm STEM, khái niệm giáo dục STEM  
Phân tích vai trò, ý nghĩa của STEM 

Nêu được các hình thức giáo dục STEM. 
Trình bày được các tiêu chí xây dựng bài học STEM. 

Trình bày được quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông. 

Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học các chủ đề STEM. 
Thiết kế được côg cụ đánh giá trong dạy học các chủ đề STEM. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

83 Các PPDH truyền 

thống và hiện đại 

trong dạy học Hoá 
học 

1. Mục tiêu học phần 

Mô tả được được qui trình, cách thức tổ chức, điều kiện thực hiện có hiệu quả của mỗi phương pháp dạy học  

Giải thích được ý nghĩa, tác dụng, các ưu, nhược điểm của mỗi loại phương pháp dạy học đặc biệt là các PPDH tích cực trong việc 
đổi mới phương pháp dạy học. 

Vận dụng mỗi loại phương pháp dạy học vào dạy từng loại bài cụ thể trong chương trình Hóa học phổ thông. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Có kiến thức về cách thức tổ chức, điều kiện thực hiện có hiệu quả của mỗi phương pháp dạy học truyền thống 

Giải thích được ý nghĩa, tác dụng, các ưu, nhược điểm của mỗi loại phương pháp dạy học truyền thống trong việc đổi mới phương 

pháp dạy học  
Có kiến thức về cách thức tổ chức, điều kiện thực hiện có hiệu quả của mỗi phương pháp dạy học hiện đại 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Giải thích ý nghĩa, tác dụng, các ưu, nhược điểm của mỗi loại phương pháp dạy học hiện đại trong việc đổi mới phương pháp dạy 
học. 

Vận dụng được mỗi loại phương pháp dạy học tích cực vào dạy từng loại bài cụ thể trong chương trình Hóa học phổ thông 

Hiểu được quy trình vận dụng các PPDH để thiết kế các hoạt động của giáo viên và học sinh 

84 Công nghệ xử lí 

nước  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp và nước thải.; 

Giúp người học có kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải; 
Tăng cường năng lực tính toán, nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm; 

Thái độ chuyên cần, hăng say học tập, có ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường nước. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được các kiến thức cơ bản về nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, công nghệ xử lý nước cấp và nước thải; 

Vận dụng vào xử lý nước cấp và nước thải trong thực tế; 

Tính toán và thiết kế được hệ thống xử lý nước cấp, nước thải 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

85 Các phương pháp 

cơ bản trong phân 

tích Hóa học  

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức chung về các phương pháp trong phân tích hóa học, định lượng các chất bằng phương pháp chuẩn độ thể 

tích. 
- Cung cấp các kiến thức về phương pháp nhận biết các chất, tách các chất, định lượng các chất bằng phương pháp hóa học 

Cung cấp các kiến thức về một số phương pháp phân tích lí hóa 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Trình bày được các phương pháp phân tích hóa học; khái niệm phân tích định tính, định lượng; phân loại các phương pháp phân 

tích.  

- Vận dụng phương pháp phân tích thích hợp trong từng điều kiện. 
- Phân loại các phương pháp phân tích thể tích. 

- Phân tích được nguyên nhân sử dụng từng chất chỉ thị cho mỗi phép phân tích cụ thể, lựa chọn chỉ thị phù hợp; Nguyên nhân xuất 

hiện, đưa ra cách khắc phục và giảm thiểu sai số. 

- Biết kết hợp các phương pháp định lượng hóa học trong một qui trình phân tích đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và tính khoa học. 

- Tính toán sai số phân tích trong một số bài tập và phép phân tích đơn giản. 

- Xây dựng qui trình phân tích định lượng đối với một số mẫu đơn giản, tính toán kết quả phân tích và kiểm tra độ chính xác của 
phương pháp sử dụng, suy luận và đề xuất các phương pháp có thể cho độ chính xác cao hơn. 

- Phân loại được các ion theo nhóm dựa vào các tính chất chung đặc trưng. 

- Trình bày được các phản ứng đặc trưng của từng nhóm ion, ion. 
- Trình bày được các phương pháp giải bài tập về nhận biết và tách chất; những lưu ý khi sử dụng các phản ứng đặc trưng để nhận 

biết và tách các chất.  

- Phân tích được nguyên nhân lựa chọn các phương pháp phân tích sử dụng cho một mục tiêu cụ thể, ưu và nhược điểm của từng 
phương pháp, cách lựa chọn thuốc thử. 

- Đánh giá được khả năng tham gia phản ứng của từng nhóm ion, ion. 

- Làm được các bài tập tổng hợp về nhận biết, tách các chất. 
- Trình bày được phạm vi sử dụng của các phương pháp định lượng bằng hóa lí; Sự xuất hiện của phổ; lí thuyết của phương pháp điện 

phân, phương pháp điện hóa, các phương pháp phổ nguyên tử; lí thuyết của phép định lượng bằng phương pháp phổ nguyên tử. 

- So sánh hai phương pháp phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử về ưu và nhược điểm, phạm vi sử dụng, độ chính xác, độ lặp lại, sự xuất 
hiện phổ. 

- Làm được các bài tập về điện phân, điện thế, phổ nguyên tử, xây dựng một số qui trình phân tích. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

86 Các vấn đề cơ bản 
của hóa lý 

1. Mục tiêu học phần 
Khái quát được những kiến thức cơ bản của nhiệt động lực học. 

Khái quát được những kiến thức cơ bản của động hóa học và xúc tác. 

Khái quát được những kiến thức cơ bản của điện hóa và hóa keo. 
Khái quát được những kiến thức cơ bản của hóa học lượng tử. 

Vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài tập hóa lý. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được những vấn đề cơ bản trong nhiệt động lực học. 

Trình bày được những vấn đề cơ bản trong động hóa học và xúc tác. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Trình bày được những vấn đề cơ bản trong điện hóa và hóa keo. 
Trình bày được những vấn đề cơ bản trong hóa học lượng tử. 

Áp dụng công thức giải các bài tập thuộc phần nhiệt động lực học, động hóa học và xúc tác, điện hóa học, hóa học lượng tử. 

87 Một số vấn đề chọn 
lọc của hóa học hữu 

cơ  

1. Mục tiêu học phần 
Củng cố các kiến thức về hóa lập thể trong phản ứng hữu cơ 

Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về thuốc. 

Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về tinh dầu- hương liệu. 
Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về chất hoạt động bề mặt. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về đại cương hóa hữu cơ để xác định cơ chế phản ứng và hóa lập thể của sản phẩm 
Trình bày được các khái niệm về thuốc, cơ chế thụ cảm, con đường tổng hợp một lại thuốc theo các thông số Qsar. 

Trình bày được các nguồn tinh dầu thiên nhiên, một số phương pháp pha chế hương liệu. 

Trình bày được các nội dung phân loại, cơ chế hoạt động, vận dụng thực tiễn của chất hoạt động bề mặt. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

88 Những vấn đề cơ 

bản trong hóa học 

vô cơ  

1. Mục tiêu học phần 

Củng cố kiến thức về các hợp chất vô cơ, phân loại phản ứng hóa vô cơ 

Củng cố kiến thức phản ứng hóa vô cơ: phản ứng kết tủa, phản ứng acid-base, oxi hóa – khử 
Cung cấp kiến thức về cấu trúc tinh thể, phương pháp xác định cấu trúc tinh thể, phương pháp xác định liên kết trong hợp chất vô cơ 

Củng cố kiến thức xác định chiều phản ứng vô cơ, Nắm phương pháp phân tích nhiệt xác định nhiệt độ để xảy ra phản ứng vô cơ.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được cách phân loại phản ứng vô cơ, xác định chiều phản ứng vô cơ. 

Vận dụng kiến thức phản ứng kết tủa, acid-base, oxi hóa-khử giải quyết các vấn đề định tính và định lượng trong hóa học vô cơ.  

Vận dụng phương pháp phổ hồng ngoại, phổ XRD xác định liên kết hợp chất vô cơ và cấu trúc tinh thể vô cơ. Sử dụng phương pháp 
phân tích nhiệt xác định nhiệt phản ứng vô cơ xảy ra.  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

89 Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn thay thế 

Rèn kỹ năng tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cụ thể cho sinh viên. Hoặc bổ sung những kiến thức kỹ năng chuyên nghành và 

nghiệp vụ cơ bản nhất cho sinh viên trước khi ra trường. 

7 HK8   

6.2 Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học       

1 Triết học 1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 
- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 
kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận 
triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên 

và công nghệ; Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa 

học - công nghệ Việt Nam. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn 

đề thực tiễn của chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn 
thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các 

quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có 

thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi 
trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm 

xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 
công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và 

những giá trị chung của nhân loại.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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2 Tiếng Anh 1. Kiến thức: 

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên 
sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: 
- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có 

thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 
định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 

thoại nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 

văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá 
nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ 

chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: 
Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn 

luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học 

đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 
4. Năng lực: 

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 

3 Chương 

trình,Phương pháp, 

Kĩ năng dạy học 

hiện đại 

- Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 
- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Hoá học lượng tử 

hiện đại 

Sau khi học môn này, người học cần nắm được tương đối đầy đủ, hệ thống, bản chất: 

a) Cơ sở hóa học lượng tử gồm: 

 - Các cơ sở Cơ học lượng tử (CHLT): Toán tử, hàm sóng, các tiên đề CHLT để vận dụng vào Hóa học (HH); 
 - Bài toán cấu tạo nguyên tử (1 e và nhiều e): Mô hình, nội dung, kết quả, áp dụng kết quả vào HH (bao gồm cả phần định lượng); 

Phương pháp luận khoa học và sư phạm;  

 - Cấu tạo phân tử, liên kết HH theo thuyết liên kết hóa trị (VB): tổng kết đầy đủ tất cả các vấn đề, có yêu cầu vận dụng đối xứng phân 
tử, lí thuyết nhóm vào phần lai hóa; Thuyết obitan phân tử (MO): Tổng kết đầy đủ tất cả các vấn đề, có yêu cầu vận dụng đối xứng 

phân tử, lí thuyết nhóm vào việc thiết lập biểu thức hàm MO, đồng thời phải cho học tương đối đầy đủ, hệ thống nội dung cơ sở cua 

thuyết MO-SCF;  
 - Các bài toán (định lượng): hệ e-pi (hộp thế 1 chiều, MO-Hucken). 

 Chú ý liên hệ chặt chẽ nội dung từng phần trên với nội dung giảng dạy cho tất cả các cấp học. 

b) Bước đầu cho người học tiếp xúc một số nội dung cơ sở thuyết tương tác cấu hình (CI) và áp dụng vào hệ cơ bản, đơn giản nhất: 
phân tử hiđro. 

c) Luôn chú trọng một cách thích hợp vấn đề phương pháp luận khoa học và sư phạm trong quá trình giảng dạy các nội dung trên.  

d) Về thực hành:Vận dụng kiến thức môn học này trong học tập nghiên cứu các môn học khác. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

5 Hoá học vô cơ nâng 

cao           

Môn học này hệ thống hoá , hoàn thiện và trang bị một số kiến thức chung về hoá học vô cơ nâng cao. 

 Sau khi học xong môn học này, học viên nắm chắc kiến thức hoá học vô cơ, có khả năng giảng dạy tốt hơn môn hoá học vô cơ, và có 

điều kiện đi sâu vào các ngành học khác. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

6 Hoá học hữu cơ 

nâng cao 

Giúp học viên củng cố, hoàn thiện và cập nhật kiến thức cơ sở của hóa hữu cơ dưới ánh sáng của các lí thuyết hiện đại nhằm nâng cao 

năng lực giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ cũng như các môn có liên quan. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Phương pháp  
NCKHGD  

(Tự chọn) 

1. Về kiến thức: 
 Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản, phương pháp nghiên cứu khoa học và những yêu cầu cơ bản trong NCKH 

giáo dục. 

2. Về kỹ năng: 
Vận dụng được những kiến thức nói trên vào các lĩnh vực nghiên cứu về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học. 

3. Về thái độ: 

Học viên có thái độ tích cực học tập, nghiên cứu, hợp tác và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành 
luận văn tốt nghiệp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 Đo lường và đánh 

giá trong giáo dục 

(tự chọn) 

Giúp học viên nắm vững những cơ sở khoa học về đo lường và đánh giá trong giáo dục. Các cách đánh giá học sinh, các công cụ đo 

thành quả học tập của học sinh và các công cụ đo lường đánh giá trong giáo dục. 

Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá trong giáo dục theo tiếp cận năng lực. 
Giúp học viên nắm được các kỹ thuật thiết kế công cụ đánh giá các năng lực nhận thức và các năng lực phi nhận thức (Trắc nghiệm, 

tự luận, các thang đo, bảng kiểm ...). 

Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật cụ thể, khi xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng 
SPSS, góp phần hình thành kỹ năng xử lý – phân tích số liệu nhằm nâng cao giá trị khoa học của các số liệu nghiên cứu. 

Giúp học viên nắm được các kỹ thuật cơ bản phân tích câu hỏi thi, chuẩn hóa đề thi với sự trợ giúp của phần mềm IATA. 

Giúp học viên biết được các kỹ năng đọc hiểu số liệu, thiết lập được các điều kiện giả thiết thoả mãn các phép toán thống kê. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

9 Phát triển chương 

trình môn Hóa học 

trường phổ thông 
(Tự chọn) 

Học xong môn học này học viên: 

- Biết được một số khái niệm cơ bản về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục và chu trình phát triển chương trình giáo dục. Kế 

hoạch giáo dục. 
- Biết được một số quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. 

- Hiểu được năng lực, cấu trúc năng lực, thang đánh giá, đường phát triển một số năng lực chung. Khung năng lực tích hợp với các 

môn học và khung đánh giá năng năng lực. 
- Hiểu được định hướng phát triển chương trình nhà trường và vận dụng vào việc tự xây dựng được chương trình môn hóa học dựa 

trên cơ sở chương trình Quốc gia phù hợp với địa phương mình. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Các phương pháp 

dạy học hiện đại 
trong dạy học Hóa 

học phổ thông 

Cung cấp cho học viên kiến thức về phương hướng hoàn thiện phương pháp dạy học hóa học trên thế giới và trong nước theo hướng 

dạy học hiện đại, về cơ sở lí luận của dạy học hiện đại và những thử nghiệm đã được vận dụng trong dạy học hóa học ở nước ta. 
Học viên nắm vững những cơ sở lí luận về dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học hiện đại và đề xuất, thực nghiệm áp dụng vào 

thực tiễn dạy học hóa học ở trường phổ thông góp phần tích cực và có hiệu quả vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học hóa học 

phổ thông hiện nay. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Phát hiện, tuyển 
chọn và bồi dưỡng 

học sinh giỏi hoá 

học (Tự chọn) 

1. Học viên có quan điểm đúng về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học bậc phổ thông Việt Nam 
2. Cung cấp thông tin về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở trong nước và quốc tế trong thời gian qua (10 năm gần đây 

là chủ yếu). 

3. Xác định rõ phạm vi kiến thức, phương pháp để làm tốt công việc này. 
4. Thảo luận và thống nhất với học viên 

- Các biện pháp cần có để làm tốt công tác này. 

- Phẩm chất về đạo đức, trí tuệ, năng lực tổ chức, phương pháp luận khoa học và đào tạo cần có của thầy, cô giáo để làm tốt công việc 
này. 

5. Tập hợp đội ngũ, động viên giáo viên tham gia công tác khó khăn này. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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12 Dạy học và kiểm tra 

đánh giá kết quả học 

tập môn Hóa học 

của học sinh phổ 
thông theo định 

hướng phát triển 

năng lực (Tự chọn) 

Học viên biết được lý do vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Biết được một số 
khái niệm chung về năng lực. Hiểu được bản chất của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng năng lực.  

Học viên hiểu được bản chất của dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Lựa chọn và vận dụng các PPDH nhằm góp phần phát 

triển các năng lực chung và năng lực đặc thù môn hóa học. 
Học viên hiểu được bản chất của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Các 

phương pháp , hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực. Xây dựng câu hỏi và bài tập theo định hướng phát triển năng 

lực  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Giảng dạy những 

vấn đề cụ thể của 

hoá học phổ thông 

Giúp học viên nghiên cứu nắm vững chương trình, sách giáo khoa hoá học phổ thông, hiểu được các nguyên tắc xây dựng chương 

trình và chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học phổ thông.Những vấn đề đổi mới trong chương trình SGK hoá học phổ thông. Phân 

tích nội dung và hiểu được sự hình thành, phát triển của một số thuyêt, định luật hoá học, khái niệm hoá học cơ bản: chất, nguyên tố 
hoá học, phản ứng hoá học...  

Giúp học viên vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học đại cương vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số 

chương mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. Từ đó mà hiểu được các nguyên tắc và lựa chọn được các phương pháp dạy 
học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể.  

Trên cơ sở lý luận dạy học hoá học, học viên vận dụng trong việc lựa chọn kiến thức, thí nghiệm, thiết kế và phân tích giáo án của các 

dạng bài lên lớp môn hoá học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hoá học ở trường phổ thông . 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

14 Sử dụng PTKT và 

ứng dụng 

CNTT&TT trong 
dạy học hoá học 

1. Về nhận thức: Môn học ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học Hoá học phát triển khả năng tưởng 

tượng, tư duy sáng tạo của học viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Hoá Học. Nghiên cứu việc tích hợp phương pháp dạy học bộ 

môn Hoá học với các ứng dụng của ICT. 
2. Về kỹ năng: Ngoài các phương pháp dạy học truyền thống, nhấn mạnh sử dụng dạy học dự án và dạy học dựa trên câu hỏi nhằm 

định hướng phát triển tư duy bậc cao. Học viên làm việc tích cực, tự lực theo nhóm hoàn thành một hồ sơ dạy học gồm bài trình diễn, 

bản kế hoạch, trang web theo một dự án dạy học Hoá Học tự đề xuất và triển khai. Qua đó học viên thành thạo các kỹ năng ICT trong 
dạy học Hoá Học. 

3. Về thái độ, tình cảm: Học viên có thái độ tích cực, sẵn sàng tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào dạy học hoá 

học theo cách có ý nghĩa nhất. Học viên có ý thức chủ động, tự giác sử dụng ICT để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, từ 

đó nâng cao hiệu quả dạy học Hoá Học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 Thí nghiệm và bài 

tập hoá học phổ 

thông 

Học viên biết mục đích của từng phương tiện trực quan, từng thí nghiệm hóa học và phương pháp sử dụng chúng vào các bài dạy hóa 

học cụ thể. 

Học viên nắm vững kĩ thuật tiến hành thí nghiệm hóa học và các phương tiện trực quan. Biết sử dụng thành thạo, khéo léo, thích hợp 
các thí nghiệm hóa học và phương tiện trực quan với nội dung các bài dạy hóa học cụ thể.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

16 Thiết kế và tổ chức 

hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo 

trong môn Hóa học 

ở trường phổ thông 

(Tự chọn) 

Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

Trình bày được qui trình xây dựng, đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông. 
Trình bày được mục đích, yêu cầu của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học 

Trình bày được qui trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học, các hội thi Hóa học với cuộc sống quanh ta, Thiết kế đồ dùng dạy 

học hóa học ở phổ thông, cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học (ISEF). 

Trình bày được nội dung và cách thức đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hóa học. 

Khai thác được các tài nguyên của nhà trường, của địa phương để phục vụ các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

Vận dụng qui trình thiết kế và thực hiện một kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học, các hội thi Hóa học với 
cuộc sống quanh ta, Thiết kế đồ dùng dạy học hóa học ở phổ thông, cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học. 

Đánh giá được nội dung, người thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học ở trường phổ thông  

Học viên ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong việc phát triển năng lực người học. 
Học viên có thái độ tích cực trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hoá học ở trường phổ 

thông. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Các môn chung         

1 Triết học  - Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 
Việt Nam. 

- Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu 

các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 
- Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học trong bối cảnh 

hiện nay. 

- Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 
điểm thi kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh  - Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 
đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

II Các môn cơ sở         

II.1 Bắt buộc         

3 Hóa học lượng tử 

nâng cao 

- Nắm được kiến thức về phương trình Schrodinger cho một số bài toán lượng tử đơn giản (giếng thế, dao động, quay, nguyên tử), 

phương pháp giải phương trình sóng Schrodinger và phương pháp phân tích kết quả của bài toán giếng thế một chiều  

- Nắm được các mô hình nguyên tử hydrogen theo Bohr, Bohr – de Broglie. 
- Nắm được cách thức sử dụng phần mềm tính toán lượng tử để tính toán một số phân tử hữu cơ đơn giản có trong chương trình Hóa 

học phổ thông để và lấy được kết quả tính toán về cấu trúc phân tử, sự phân bố điện tử trên phân tử.  

- Xây dựng được phương trình Schrodinger cho một số bài toán lượng tử đơn giản (giếng thế, dao động, quay, nguyên tử), giải được 
phương trình Schrodinger và phân tích được kết quả của bài toán giếng thế một chiều;  

- So sánh được các mô hình nguyên tử hydrogen theo Bohr, Bohr – de Broglie với kết quả thu được từ phương trình Schrodinger.  

- Sử dụng được phần mềm tính toán lượng tử để tính toán một số phân tử hữu cơ đơn giản có trong chương trình Hóa học phổ thông 
để và lấy được kết quả tính toán về cấu trúc phân tử, sự phân bố điện tử trên phân tử.  

- Vận dụng kiến thức về orbital nguyên tử và orbital phân tử để giải thích một số vấn đề về liên kết hóa học, cơ chế phản ứng sơ cấp, 

tính chất hóa học của chất.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 
điểm thi kết thúc học phần. 

4 Hóa học vô cơ nâng 
cao  

- Nắm được vai trò cấu trúc hợp chất vô cơ đến tính chất của chúng 
- Nắm được các phản ứng hóa học vô cơ: chiều phản ứng, phản ứng acid-base, chiều phản ứng oxi hóa – khử, Phản ứng trong pha rắn 

- Vận dụng lý thuyết giải thích phản ứng các chất vô cơ, giải thích tính chất lý – hóa học, tính chất nguyên tố trong họ actini và lantan 

- Nắm được một số thuyết giải thích liên kết trong phức chất, vai trò của phức chất 
- Nắm được vai trò của hóa học vô cơ trong sự sống, trong động vật. 

- Giải thích tính chất lý – hóa của các chất vô cơ 

- Giải thích bản chất phản ứng trong phản ứng hóa vô cơ 

- Giải thích tính chất của các hợp chất phức  

- Hiểu và vận dụng vai trò hóa học vô cơ trong đời sống  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

5 Hóa học hữu cơ 
nâng cao  

- Trình bày được các công thức biểu diễn phân tử chất hữu cơ trong không gian và vận dụng được kiến thức về đồng phân lập thể 
trong xác định cấu hình của hợp chất hữu cơ. 

- Nắm được những tín hiệu quang phổ đặc trưng của nhóm chức, thông qua các tín hiệu đó xác định được công thức cấu tạo của một 

số chất đơn giản. 
- Phân tích được đặc điểm cấu tạo và trình bày được phản ứng đặc trưng của từng loại hydrocarbon 

- Phân tích được đặc điểm cấu tạo và trình bày được phản ứng đặc trưng của từng loại dẫn xuất của hydrocarbon 

- Mô tả được vai trò của các nhóm chất hữ cơ thường gặp trong cuộc sống 
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ để xác định cấu tạo phân tử, các loại đồng phân hợp chất hữu cơ,giải thích quan 

hệ giữa cấu tạo và tính chất các chất hữu cơ. 

- Vận dụng được những tín hiệu quang phổ đặc trưng, thông qua các tín hiệu đó xác định được công thức cấu tạo của một số chất đơn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 
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giản. 
- Trình bày được tính chất vật lý, hóa học đặc trưng của hydrocarbon 

- Trình bày được tính chất vật lý, hóa học đặc trưng của dẫn xuất hydrocarbon 

- Giải thích được vai trò của của hydrocarbon và dẫn xuất đối với thực tiễn đời sống 

II.2 Tự chọn         

6 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học giáo dục trong 
dạy học hóa học (Tự 

chọn) 

- Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu KHGD trong dạy học Hóa học. 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng 
- Giúp học viên biết cách lập kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo dục. 

- Có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu KHGD trong dạy học Hóa học. 
Có những kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa, qui trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. 

Lập được kế hoạch và áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và quản lý giáo dục. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 
đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

7 Phát triển chương 

trình môn Hóa học 
trường phổ thông 

(Tự chọn) 

 - Trình bày được một số khái niệm cơ bản về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục và chu trình phát triển chương trình giáo dục. 

Kế hoạch giáo dục. 
- Trình bày được một số quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. 

- Mô tả được định hướng phát triển chương trình nhà trường và vận dụng vào việc tự xây dựng được chương trình môn Hóa học dựa 

trên cơ sở chương trình Quốc gia phù hợp với địa phương mình. 
- Biết một số khái niệm cơ bản về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục và chu trình phát triển chương trình giáo dục. Kế hoạch 

giáo dục. 

- Có kiến thức về một số quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. 
- Mô tả được định hướng phát triển chương trình nhà trường và vận dụng vào việc tự xây dựng được chương trình môn Hóa học dựa 

trên cơ sở chương trình Quốc gia phù hợp với địa phương mình. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 
đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

8 Đo lường và đánh 
giá trong giáo dục 

(tự chọn) 

- Trình bày được cơ sở khoa học về đo lường và đánh giá trong giáo dục. Các cách đánh giá học sinh, các công cụ đo thành quả học 
tập của học sinh và các công cụ đo lường đánh giá trong giáo dục. 

- Phân tích được định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá trong giáo dục theo tiếp cận năng lực. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá các năng lực nhận thức và các năng lực phi nhận thức (Trắc nghiệm, tự luận, các thang đo, bảng 
kiểm ...). 

- Ứng dụng được một số phần mềm xử lý số liệu thống kê toán học. 

Giúp học viên biết được các kỹ năng đọc hiểu số liệu, thiết lập được các điều kiện giả thiết thoả mãn các phép toán thống kê. 
- Vận dụng được những cơ sở khoa học về đo lường và đánh giá trong giáo dục. Các cách đánh giá học sinh, các công cụ đo thành 

quả học tập của học sinh và các công cụ đo lường đánh giá trong giáo dục. 

- Xác định được một số kiến thức cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá trong giáo dục theo tiếp cận năng lực. 
- Áp dụng được kỹ thuật thiết kế công cụ đánh giá các năng lực nhận thức và các năng lực phi nhận thức (Trắc nghiệm, tự luận, các 

thang đo, bảng kiểm ...). 

- Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật cụ thể, khi xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS, góp 
phần hình thành kỹ năng xử lý – phân tích số liệu nhằm nâng cao giá trị khoa học của các số liệu nghiên cứu. 

- Giúp học viên biết được các kỹ năng đọc hiểu số liệu, thiết lập được các điều kiện giả thiết thoả mãn các phép toán thống kê. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

III Các môn chuyên 

ngành 

        

III.1 Bắt buộc         

9 Các phương pháp 

dạy học hiện đại 
trong dạy học hóa 

học phổ thông 

- Phân tích được lí thuyết học tập hiện đại; Trình bày được bản chất, các bước tiến hành, ưu điểm – hạn chế của phương pháp và kĩ 

thuật dạy học hiện đại; Trình bày được các hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá hiện đại trong dạy học hóa học 
- Thiết kế và tổ chức được bài học môn Hóa học sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại 

- Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho việc vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại của bản thân trong dạy 

học môn Hóa học 
- Trình bày được các lý thuyết học tập 

- Trình bày được bản chất, các bước tiến hành, ưu điểm – hạn chế, điều kiện áp dụng của phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại 

- Thiết kế được bài học môn Hóa học sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 
đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

10 Giảng dạy những 
vấn đề cụ thể của 

hoá học phổ thông 

 - Trình bày được các nguyên tắc xây dựng chương trình và mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn Hoá học phổ thông. Những vấn đề đổi 
mới trong chương trình SGK hoá học phổ thông.  

- Phân tích được đặc điểm các mạch nội dung trong chương trình môn Hoá học THPT. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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- Lựa chọn và sử dụng được các phương pháp dạy học phù hợp, có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể trong một số chương mục quan 
trọng của chương trình và SGK hoá học phổ thông.  

- Trên cơ sở lý luận dạy học hoá học, học viên vận dụng trong việc lựa chọn kiến thức, thí nghiệm, phương tiện dạy học để thiết kế và 

phân tích giáo án của các dạng bài lên lớp môn Hoá học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hoá học ở trường phổ 
thông. 

- Xác định được các nguyên tắc xây dựng chương trình và mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn Hoá học phổ thông. Những vấn đề đổi 

mới trong chương trình SGK hoá học phổ thông.  
- Xác định được đặc điểm các mạch nội dung trong chương trình môn Hoá học THPT. 

- Phân tích được đặc điểm của từng dạng bài lên lớp môn Hoá học ở trường THPT 

- Áp dụng được các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp với từng dạng bài lên lớp môn Hoa học ở trường THPT  
- Vận dụng và triển khai được các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Hoá học ở trường THPT 

- Sử dụng được các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo trong dạy học môn Hoá học. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

11 Sử dụng thí nghiệm 
và bài tập hóa học 

phổ thông trong dạy 

học hóa học 

- Học viên biết mục đích của từng phương tiện trực quan, từng thí nghiệm hóa học và phương pháp sử dụng chúng vào các bài dạy 
hóa học cụ thể. 

- Học viên nắm vững kĩ thuật tiến hành thí nghiệm hóa học và các phương tiện trực quan. Biết sử dụng thành thạo, khéo léo, thích hợp 

các thí nghiệm hóa học và phương tiện trực quan với nội dung các bài dạy hóa học cụ thể.  
- Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tập hóa học đối với quá trình dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

- Phân loại được bài tập hóa học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét và đánh giá được ưu nhược điểm của mỗi cách 

phân loại. 
- Nắm vững và giải bài tập bằng nhiều cách. Nhận xét và đánh giá được ưu nhược điểm của mỗi cách giải đó. 

- Biết phương pháp xây dựng bài tập hóa học mới và đánh giá được chất lượng của bài tập đã xây dựng. 

- Biết được mục đích của từng phương tiện trực quan, từng thí nghiệm hóa học và phương pháp sử dụng chúng vào các bài dạy hóa 
học cụ thể. 

- Nắm vững được kĩ thuật tiến hành thí nghiệm hóa học và các phương tiện trực quan. Biết sử dụng thành thạo, khéo léo, thích hợp 

các thí nghiệm hóa học và phương tiện trực quan với nội dung các bài dạy hóa học cụ thể.  

- Nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tập hóa học đối với quá trình dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

- Phân loại được bài tập hóa học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét và đánh giá được ưu nhược điểm của mỗi cách 

phân loại. 
- Nắm vững và giải bài tập bằng nhiều cách. Nhận xét và đánh giá được ưu nhược điểm của mỗi cách giải đó. 

Biết phương pháp xây dựng bài tập hóa học mới và đánh giá được chất lượng của bài tập đã xây dựng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

12 Sử dụng PTKT và 
ứng dụng 

CNTT&TT trong 

dạy học hoá học 

- Trình bày được vai trò của CNTT&TT trong việc đổi mới PPDH  
- Sử dụng được CNTT&TT trong thiết kế bài trình diễn và các tư liệu điện tử phục vụ cho quá trình dạy học  

- Ứng dụng được CNTT trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh  

- Xác định được cơ sở của đổi mới hình thức, phương pháp dạy học với sự hỗ trợ của CNTT&TT 
- Vận dụng được một số phần mềm đặc thù của môn học để thiết kế tư liệu dạy học  

- Sử dụng các PPDH với sự hỗ trợ của CNTT&TT một cách hiệu quả trong dạy học  

- Ứng dụng được CNTT trong xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá. 
Chủ động, tự giác sử dụng ICT để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học Hoá Học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

III.2 Tự chọn         

13 Phát hiện, tuyển 

chọn và bồi dưỡng 
học sinh giỏi hoá 

học (Tự chọn) 

- Học viên có quan điểm đúng về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học bậc phổ thông Việt Nam 

- Cung cấp thông tin về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở trong nước và quốc tế trong thời gian qua (10 năm gần đây là 
chủ yếu). 

Thảo luận và thống nhất với học viên 

- Các biện pháp cần có để làm tốt công tác này. 
- Phẩm chất về đạo đức, trí tuệ, năng lực tổ chức, phương pháp luận khoa học và đào tạo cần có của thầy, cô giáo để làm tốt công việc 

này.Xác định rõ được phạm vi kiến thức, phương pháp để làm tốt công việc này 

- Mô tả được quan điểm công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học bậc phổ thông Việt Nam. 
- Thầy, cô giáo có phẩm chất về đạo đức, trí tuệ, năng lực tổ chức, phương pháp luận khoa học và đào tạo cần có  

- Xác định được phạm vi nội dung cơ sở Hóa đại cương, hữu cơ phương pháp dạy học trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh 

giỏi  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 
đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 
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14 Thiết kế và tổ chức 

hoạt động trải 

nghiệm trong dạy 

học Hóa học ở 
trường phổ thông 

(Tự chọn) 

- Trang bị lí luận về hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học 
- Hướng dẫn kỹ năng thiết kế và tổ chức một kế hoạch hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quy trình của hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. 

- Trình bày được cách thức tổ chức và kiểm tra đánh giá trong hoạt động trải nghiệm. 
- Thiết kế và thực hiện một kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học, các hội thi Hóa học với cuộc sống quanh ta, 

Thiết kế đồ dùng dạy học hóa học ở phổ thông, cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

15 Kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của 

học sinh phổ thông 
theo định hướng 

phát triển năng lực 

(Tự chọn) 

- Trình bày được những xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh; 

- Trình được những điểm cốt lõi về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, xác định được các hình thức, phương pháp kiểm tra, 
đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS trong môn Hóa học; 

- Lựa chọn được và biết cách xây dựng, sử dụng các công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

trong dạy học môn Hóa học; 
- Xây dựng được kế hoạch và công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp cho một chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh trong môn Hóa học ở trường phổ thông. 

- Có kiến thức về những xu hướng hiện đại trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực 
học sinh; 

- Mô tả được những điểm cốt lõi về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, xác định được các hình thức, phương pháp kiểm tra, 

đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS trong môn Hóa học; 
- Lựa chọn hợp lí và biết cách xây dựng, sử dụng các công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

trong dạy học môn Hóa học; 

- Vận dụng xây dựng được kế hoạch và công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp cho một chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất, 
năng lực học sinh trong môn Hóa học ở trường phổ thông. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 

đánh giá giữa học phần ; a3 là 
điểm thi kết thúc học phần. 

16 Giáo dục STEM 

trong dạy học Hóa 

học phổ thông (Tự 

chọn) 

 - Trang bị cho người học nền tảng lí luận về dạy học STEM bao gồm: khái niệm, vai trò, ý nghĩa của Giáo dục STEM, quy trình thiết 

kế và tổ chức dạy học STEM. 

- Thiết kế và tổ chức dạy học STEM với các nội dung gắn liền với chương trình phổ thông. 

- Thiết kế các công cụ đánh giá trong dạy học STEM. 

- Trình bày được khái niệm STEM, khái niệm giáo dục STEM  
- Phân tích vai trò, ý nghĩa của STEM 

- Nêu được các hình thức giáo dục STEM. 

- Trình bày được các tiêu chí xây dựng bài học STEM. 
- Trình bày được quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông. 

- Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học các chủ đề STEM. 

- Thiết kế được công cụ đánh giá trong dạy học các chủ đề STEM. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

kiểm tra thường xuyên; a2 là điểm 
đánh giá giữa học phần ; a3 là 

điểm thi kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt 

nghiệp 

  10     

  TỔNG   60     

7. Khoa Sinh-KTNN 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

7.1.  Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K43)       

I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG       

1 Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
1 (Lý luận chính trị 

1) 

1. Kiến thức: Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý 

giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý 
giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết 

vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện 

được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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3. Thái độ: Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn 
diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; 

Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng 
cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống 

kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, 

hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực: Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học.; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

2 Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin 

2 (Lý luận chính trị 

2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 
dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 
- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận 

chính trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 

này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

(Lý luận chính trị 
4) 

1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 
mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 
của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 

đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 
trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

8 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

9 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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10 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

11 Pháp luật đại 
cương  

1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 
trái quy định của pháp luật 

II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP       

  Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành       

12 Khoa học tự nhiên 
1 (Vật lí) 

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên; Vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học 
liên ngành; Hình thành năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 

 Nắm vừng lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; các thuyết về axit, bazơ; Các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể 

người; các vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Vận dụng được kiến thức để tổ chức dạy học; Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải 

thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

14 Hóa học cho Sinh 

học 

- Cung cấp kiến thức về cơ bản về hóa học; các PPNC hóa học; 

- Trang bị kĩ năng vận dụng kiến thức vào chương trình hóa học ở bậc phổ thổng; kĩ năng tính toán hóa học, vận dụng các phương 

pháp phân tích trong học tập, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống.  
- Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học, năng 

lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành; năng lực dạy học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 Toán cao cấp B - Cung cấp các kiến thức cơ bản về toán cao cấp và các ứng dụng tương ứng. 

- Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, khái quát 
hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và cuộc sống. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

16 Xác xuất thống kê Nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất, trên cơ sở đó nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê; Biết vận dụng kiến 
thức giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác; Biết cách 

thu thập và xử lí số liệu; Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Môi trường và con 
người 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Hình 
thành năng lực vận dụng kiến thức về môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học ở trường phổ thông; người học có ý 

thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành       

18 Tế bào học Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tế bào, có quan hệ gián tiếp với những nội dung kiến thức thuộc 

chương trình Sinh học THCS và có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức thuộc Sinh học 10; cung cấp kiến thức cơ sở 
cho các học phần khác như: Hình thái - giải phẫu, Sinh lí, Sinh thái học, Sinh học phân tử, Di truyền học, … 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Hình thái giải phẫu 
thực vật 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật, giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể với môi 
trường và xu hướng tiến hóa của thực vật. Vận dụng giải thích được các vấn đề có liên quan đến thực vật trong tự nhiên và ứng dụng 

trong sản xuất;  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

20 Phân loại thực vật Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật; phương pháp thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra 

cứu để xác định tên khoa học của các taxon; biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm trong cuộc sống.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

21 Động vật học 

không xương sống 

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc 

tiến hoá, vai trò thực tiễn…của động vật không xương sống. 

- Môn học phát triển các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

22 Động vật có xương 

sống 

Môn học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh học, sinh thái học của động vật có xương sống; đặc điểm 

phân bố; mối quan hệ giữa động vật có xương sống với điều kiện tồn tại cũng như quy luật phát triển tiến hóa của chúng; phát triển 
các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Hoá sinh học Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ sở, tích hợp về các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và cơ thể sống; nguyên tắc 
ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất. Hình thành năng lực vận dụng kiến thức hóa sinh học trong dạy học ở trường phổ thông. 

Trên nền tảng kiến thức về Hoá sinh học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức khác trong sinh học như Di truyền học, Sinh học phân 

tử,…  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Vi sinh vật học Môn học này giúp sinh viên nắm được các kiến thức vi sinh đại cương; ứng dụng sản xuất và đời sống 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

25 Giải phẫu người Môn học cung cấp những kiến thức về hình thái, cấu tạo của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người và sự phù hợp giữa 

cấu tạo với chức năng của chúng. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 Sinh thái học Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức độ tổ chức, 
từ cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên và khai thác bền vững nguồn tài nguyên 

sinh vật. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 Di truyền học Môn học cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền, cơ chế di truyền, các quy luật di truyền và biến dị; ứng dụng cơ bản của di 
truyền học; kỹ năng vận dụng vào giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn sản xuất  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 

Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, hướng dẫn người học các bước tiến hành nghiên cứu thực địa về thực vật học, động vật 

học, sinh thái học, đa dạng sinh học..Trên cơ sở đó, người học củng cố kiến thức, hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế, 

tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông về các lĩnh vực nêu trên. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Khối kiến thức chuyên sâu ngành        

  Bắt buộc         

29 Sinh học phân tử Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế của các quá trình di truyền; một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các 

lĩnh vực nghiên cứu cơ bản; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử. Hình thành năng lực dạy học và NCKH. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

30 Sinh lí học thực vật Cung cấp kiến thức về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật; phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại cảnh 
bất lợi; ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sinh lý của cây; Cung cấp cơ sở lý luận để đề ra các biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt hợp lý nhất.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Sinh lí người và 

động vật 

Môn cung cấp các kiến thức về chức năng và hoạt động của các tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người và động vật trong 

mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống; nghiên cứu sự điều hoà các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo 

cho cơ thể người và động vật thích ứng được với sự biến đổi của môi trường sống.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

32 Sinh học phát triển Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở của sự phát triển của sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến quá trình 

phát triển sinh vật; qui luật phát triển của các nhóm sinh vật khác nhau (vi sinh vật, thực vật và động vật) và qui luật phát triển chung 
và ứng dụng các qui luật phát triển vào sản xuất. Môn học giúp người học phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu sự phát triển 

của sinh vật trong và ngoài phòng thí nghiệm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

33 Ứng dụng sinh học 
trong nông, lâm, 

thuỷ sản 

Môn học trang bị kiến thức cơ sở khoa học Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, lâm sinh và chăn nuôi, thủy sản; Những kiến thức của 
môn học là cơ sở để hình thành những chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông về lĩnh vực nông, 

lâm, ngư nghiệp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Tiến hoá Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của học thuyết tiến hóa hiện đại, những quy luật phát sinh và phát triển của sự sống; Trang 
bị kiến thức sinh học tổng hợp, rèn kỹ năng quan sát phân tích, đánh giá và so sánh để về sự tiến hóa của sinh vật, vận dụng trong dạy 

học môn Sinh học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

35 Công nghệ sinh 

học 

Cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống cũng như công nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công 

nghệ sinh học trong đời sống, sản xuất; những định hướng trong giảng dạy sau này. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

36 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Môn học trang bị năng lực cho sinh viên để đọc hiểu và dịch các tài liệu chuyên ngành Sinh học, phục vụ việc học tập, nghiên cứu 

khoa học. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn     

  Tự chọn 1: chọn 1 trong 8 môn sau 2 HK7   

37 Quang hợp và ứng 
dụng 

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ máy quang hợp ở thực vật; cơ chế quá trình quang hợp ở cây xanh; ảnh hưởng các yêu tố sinh 
thái đến quá trình quang hợp ở thực vật; cơ sở lý thuyết điều khiển quá trình quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng;  

- Rèn các thao tác thí nghiệm; xác định phương pháp thí nghiệm hợp lí; Hình thành năng lực NCKH. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Trao đổi nước ở 

thực vật và ứng 

dụng 

- Cung cấp kiến thức cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước của thực vật; các 

nguyên tắc tưới tiêu hợp lý và một số biện pháp tưới nước hiện đại cho cây trồng. 

- Năng lực thực hành và nghiên cứu các quá trình trao đổi nước ở thực vât trong phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Sinh trưởng, phát 

triển thực vật và 
ứng dụng 

Môn học cung cấp kiến thức về quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các hình thức vận động sinh trưởng, các phương pháp 

đánh giá sinh trưởng, ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp…  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đáp ứng của thực 
vật với môi trường 

sống thay đổi 

Cung cấp kiến thức về bản chất tác động của các yếu tố môi trường đến thực vật; Phân tích được các cơ chế, quá trình đáp ứng cơ bản 
của  thực vật; Vận dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản vào dạy học, nghiên cứu khoa học; vận dụng kiến thức để giải thích 

các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học thực 
vật ứng dụng 

- Cung cấp cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật điều khiển sự trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng của thực vật trong sản xuất; biện 
pháp kỹ thuật trồng cây trong môi trường khác nhau.... 

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong NCKH; trong đời sống, giảng dạy ở trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Lý sinh học - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hóa lí của các quá trình sống từ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể; cơ sở 

nguyên lí một số phương pháp vật lí, hóa học trong nghiên cứu sinh học và y học.  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Hóa sinh ứng dụng - Trang bị phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại và những ứng dụng của hóa sinh học trong thực tiễn đời sống; Rèn kỹ năng vận 

dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong đời sống;  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Enzim và ứng dụng Nắm được các khái niệm cơ bản về enzim; cơ chế hoạt động của enzim và các yếu tố ảnh hưởng; Rèn kĩ năng thực hành và nghiên 

cứu về trong và ngoài phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong 
sản xuất; giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 Tự chọn 2: chọn 1 trong 4 môn sau 2 HK7   

  Nguyên lý tiến hóa 
hình thái của thực 

vật 

- Nắm được nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản, tiến hoá của sự thụ phấn và thụ 
tinh ở thực vật hạt kín; Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống. 

- Vận dụng được kiến thức môn học vào giảng dạy ở trường phổ thông; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đa dạng sinh học 

và bảo tồn 

Cung cấp những kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn; những tác động đến đa dạng sinh học; giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; 

Hình thành năng lực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học tại VN 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Vi sinh vật ứng 
dụng 

Người học nắm được các kiến thức đại cương về công nghệ vi sinh vật; Vận dụng được kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp thực phẩm, sản xuât nguyên liệu, công nghiệp dược; Dạy được các phần, các chương có liên quan trong SGK Sinh học 

của THPT . 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Công nghệ sản xuất 
nấm thực phẩm và 

nấm dược liệu 

- Nắm vững những kiến thức cốt lõi về công nghệ sản xuất nấm: nguyên liệu và điều liện nuôi trồng nấm, quy trình kỹ thuật nuôi 
trồng, phương pháp thu hái, chế biến và bảo quản nấm; Tính toán được hiệu quả kinh tế. 

- Vận dụng kiến thức để thiết lập mô hình nuôi trồng nấm tại các hộ gia đình hoặc trang trại đạt hiệu quả kinh tế; dạy học trải nghiệm 

và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

39 Tự chọn 3: chọn 1 trong 7 môn sau 2 HK7   

39 Côn trùng học đại 

cương và ứng dụng 

- Người học nắm được kiến thức cơ bản về côn trùng; kiến thức về sinh thái của côn trùng, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh trưởng, phát triển của cá thể và quần thể côn trùng; kiến thức về nhóm côn trùng sống dưới nước, trên cạn và vai trò của nó với 

hệ sinh thái. 
- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất, năng lực dạy học những kiến thức 

liên quan đến môn học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học nội tiết 

và ứng dụng 

- Nắm vững hoạt động chức năng và các rối loạn hoạt động chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể người. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời 
sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học sinh 
sản và ứng dụng 

Cung cấp kiến thức về sinh lý học sinh sản; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời 
sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Dinh dưỡng và vệ 
sinh an toàn thực 

phẩm 

- Nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể người về các chất đó; Nắm được nguyên nhân, hậu quả và biện 
pháp phòng chống một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý; Nắm được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; vấn đề can 

thiệp dinh dưỡng. 

- Vận dụng kiến thức thực hiện hoạt động dạy học/giáo dục ở trường phổ thông và trong thực tiên đời sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng 

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; những kiến thức về dịch bệnh truyền nhiễm và 

bệnh xã hội; nguyên lý chung và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và bệnh xã hội trong cộng đồng. 
- Hình thành năng lực dạy học ở trường phổ thông, năng lực hoạt động xã hội (tuyên truyền và tư vấn cho cộng đồng, đề xuất những 

giải pháp và tổ chức được các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng…) 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 Tự chọn 4: chọn 1 trong 4 môn sau 2 HK7   

  Di truyền học 
người và ứng dụng 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về di truyền học ở người, giải thích cơ chế một số bệnh di truyền và hướng khắc phục; phương pháp 
nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Di truyền học quần 

thể 

Cung cấp kiến thức về sự tiến hóa của quần thể, của sinh giới và kiến thức về sự tiến hóa của loài người. Hình thành năng lực dạy học 

và năng lực thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cơ sở di truyền học 

chọn giống động 

vật và thực vật 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản các phương pháp chọn giống động, thực vật. 

- Có kỹ năng xác định nội dung kiến thức và năng lực giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông, thực hiện tốt 

công tác giảng dạy ở phổ thông. 
- Hình thành năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Hệ sinh thái nông 

nghiệp và phát 
triển nông nghiệp 

bền vững 

Nắm vững đặc điểm, những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp với hệ thống 

xã hội; Nắm vững nguyên lý và nguyên tắc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững; Hình thành năng lực thực hiện hoạt 
động dạy học Sinh học; dạy học trải nghiệm hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề của môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

III KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM       

  Bắt buộc         

41 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 
cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

  

42 Tâm lý học sư 

phạm và tâm lý học 

lứa tuổi THPT 
(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 
Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

43 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 
1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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44 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 Thực hành sư 

phạm 1  
(1 TLGD, 1 PPDH) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 
 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 
 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

46 Lý luận dạy học 

Sinh học 

Cung cấp kiến thức về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho dạy 

học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông. Hình thành năng lực thiết kế kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm qua các học phần phương pháp dạy học tiếp theo. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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47 Thực hành thiết kế 

kế hoạch dạy học 

môn Sinh học 

Cung cấp kiến thức cơ bản cốt lõi, rèn ki năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Hình thành năng lực vận dụng được quy trình 
để thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

48 Dạy môn KHTN ở 

trường phổ thông 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ đề KHTN ở trường phổ 

thông. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

49 PPDH Sinh học 1  Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 10,11 THPT; Hình thành và phát triển 

được các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương 
trình Sinh học 10,11 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 10,11; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

qua môn học Sinh học 10,11. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

50 PPDH Sinh học 2 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 12 THPT; Hình thành và phát triển được 

các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình 
Sinh học 12 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 12; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học 

Sinh học 12. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

51 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành và GD 

chuyên ngành 

Cung cấp kiến thức về NCKH và các quan điểm tiếp cận trong NCKH cũng như hệ thống các PP NCKH; phương pháp NC KH 
chuyên ngành Sinh học; nghiên cứu KHGD; Hình thành năng lực NCKH chuyên ngành Sinh học và KHGD 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

52 Thực hành sư 
phạm 2 

(1TLGD, 1 PPDH) 

Tín chỉ 1: Rèn luyện và phát triển các năng lực dạy học Sinh học nâng cao (phối hợp nhiều kĩ năng dạy học) trên cơ sở củng cố các kĩ 
năng dạy học cơ bản; 

Tín chỉ 2: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

53 Thực tập sư phạm 
1 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP 

54 Thực tập sư phạm 

2 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP 
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  Tự chọn 1: chọn 1 trong 6 môn 2 HK5   

55 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  
2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 
 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 

với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

Sinh viên sau khi học xong môn học này có khả năng và kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, giải quyết các vấn đề tham vấn học 

đường; có thể làm chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tư vấn học đường, tham vấn tâm lí trường học, tư vấn 

hướng nghiệp, công tác xã hội học đường. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tâm lý học giới 

tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 
giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 
trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 

của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  
- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  
Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 

giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Phương tiện dạy 
học môn Sinh học 

- Nắm được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học; Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy 
học. 

- Năng lực: vận dụng được kiến thức để thiết kế các PTDH; Vận dụng được quy trình sử dụng các PTDH cụ thể 

- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực như: NL thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; NL vận dụng PP, PT, HTTC dạy 

học bộ môn; NL CNTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tin học trong Sinh 

học 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học phục vụ cho công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học. 

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng tin học trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông 

kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …); hình thành năng lực sử dụng CNTT vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy 
sinh học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Thiết bị và thí 

nghiệm trong dạy 

- Hiểu được vai trò của thiết bị, thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; Nắm vững cách thức tổ chức một phòng thí nghiệm phục vụ 

thực hành môn sinh học ở trường phổ thông; các bước tổ chức một bài thực hành thí nghiệm 

- Có đủ năng lực tổ chức một phòng thí nghiệm, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thực hành thí nghiệm sinh học ở trường 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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học môn Sinh học 
ở trường PT 

phổ thông; tổ chức, thực hiện và đánh giá quá trình làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa của người học; Năng lực 
khai thác, sử dụng các phương tiện hỗ trợ việc dạy học. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2: chọn 1 trong 7 môn 2 HK7   

56 Phương pháp và kĩ 

thuật dạy học tích 

cực trong môn Sinh 
học 

- Phân tích được sự cần thiết và xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực, tiếp cận năng lực HS; các biểu hiện của tính tích 

cực học tập của học sinh; bản chất, ưu điểm – hạn chế, quy trình, điều kiện áp dụng của KTDHTC; các bước thiết kế bài học theo 

hướng dạy học tích cực 
- Hình thành năng lực tổ chức thực hiện bài giảng áp dụng KTDHTC; tiết kế được bộ công cụ đánh giá trong dạy – học tích cực 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Xây dựng và sử 

dụng câu hỏi trong 
dạy học môn Sinh 

học 

- Phân tích được bản chất, vai trò, phân loại câu hỏi trong dạy học Sinh học; Phân biệt được nội hàm từng mức độ tư duy của thang 

phân loại Bloom cải tiến. 
- Nắm được các nguyên tắc khi xây dựng câu hỏi; các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi, các bước trong quy trình sử dụng câu 

hỏi; các hướng sử dụng câu hỏi trong các khâu dạy học (dạy bài mới, ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá) và những yêu cầu khi sử 

dụng câu hỏi trên lớp; 
- Vận dụng được quy trình để xây dựng câu hỏi theo nhiều mức độ tư duy cho một nội dung bất kỳ của bài học từ kênh chữ và kênh 

hình của bài học; Sử dụng được câu hỏi một cách linh hoạt trong các khâu dạy học và các tình huống khác nhau của bài học. Xử lí 

được câu trả lời của HS một cách phù hợp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thiết kề hoạt động 

để tổ chức cho học 

sinh tự học môn 
Sinh học 

- Nắm được bản chất của học, tự học, các hình thức tự học; sự cần thiết tổ chức cho học sinh tự học; những nguyên tắc, quy trình thiết 

kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học. 

- Có khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Hướng dẫn giải bài 

tập Sinh học ở phổ 

thông 

Môn học cung cấp phương pháp giải và hướng dẫn giải các dạng bài tập trong chương trình Sinh học phổ thông và đưa ra phương 

hướng sử dụng bài tập Sinh học vào các khâu trong quá trình dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đánh giá trong dạy 

học môn Sinh học 

- Nắm được vai trò và phân biệt được các loại hình đánh giá trong giáo dục; Phân biệt được những điểm khác biệt giữa đánh giá theo 

năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng 
- Vận dụng được các quy trình thiết kế công cụ, thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Giáo dục định 
hướng nghề nghiệp 

liên quan đến lĩnh 

vực Sinh học cho 
HS THPT 

- Nắm được bản chất của công tác giáo dục định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh THPT; Giải thích được tại sao cần giáo 
dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT; những nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT;  

- Mô tả công việc và những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học; Thiết kế 

kế hoạch và dạy học một số chủ đề định hướng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học cho học sinh THPT;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo 

Người học nắm vững kiến thức, kĩ năng và có năng lực để thiết kế được các loại HĐTNST môn Sinh học; Tổ chức được HĐTNST 
theo giáo án thiết kế HĐTNST; Xây dựng bộ công cụ đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia HĐTNST môn Sinh học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 



744 

 
trong môn Sinh học 
ở trường PT 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

IV KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC MÔN THAY THẾ        

  KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP 

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn 

luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập 

trong nghiên cứu và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học;  

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN 

và thực hiện KLTN; Hội đồng 

chấm KLTN (do Hiệu trưởng ra 
quyết định) chấm khóa luận tốt 

nghiệp theo quy trình hướng dẫn 
được Nhà trường ban hành. 

  CÁC MÔN THAT THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho người học không thực hiện KLTN) 7 HK8   

57 Nhóm 1: chọn 1 trong 4 môn 3 HK8   

  Cơ sở tế bào học và 

vi sinh vật học ở 
trường phổ thông 

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về tế bào học và vi sinh vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua 

đó phát triển năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Những nội dung cơ 
bản về thực vật học 

ở trường phổ thông   

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về thực vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 
năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Những kiến thức 
cơ bản về Động vật 

học và Sinh thái 

học ở trường phổ 
thông 

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về động vật học và sinh thái học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua 
đó phát triển năng lực dạy học/giáo dục cho người học  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Phát triển phương 

pháp dạy học tích 

cực trong dạy học 
môn Sinh học  

Phân biệt được các PPDH đặc thù trong bộ môn Sinh học; Xác định được những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực và nêu được 

các tiêu chí đánh giá hoạt động dạy học theo PPDH tích cực; Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực vào dạy học môn Sinh học THPT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

58 Nhóm 2: chọn 1 trong 3 môn 4 HK8   

  Sinh lý và dinh 

dưỡng người 

Tổng hợp và phân tích kiến thức chuyên sâu về sinh lý và dinh dưỡng người; mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm sinh lí và dinh 

dưỡng người; Phát triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học; 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Trao đổi chất – 
năng lượng và sinh 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi chất – năng lượng và sinh trưởng, phát triển ở sinh vật; Thông qua đó phát triển năng lực 
dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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trưởng, phát triển ở 
sinh vật. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tiến hóa phân tử 

và cơ sở di truyền 
chọn giống 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Tiến hóa phân tử và cơ sở di truyền chọn giống, thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng lực 

nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K44)       

I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 22     

1 Triết học Mác-

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 
hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 
người.  

3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 
động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Năng lực hợp tác. 
- Năng lực làm việc nhóm  

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1. Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 
2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch 

3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 

1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 
thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 
cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 
viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 
Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 
trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 3 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

12 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 
- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 
- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 69     

  Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành 15     

13 Khoa học tự nhiên 

1 (Vật lí) 

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên; Vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học 

liên ngành; Hình thành năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

14 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 

 Nắm vừng lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; các thuyết về axit, bazơ; Các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể 

người; các vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Vận dụng được kiến thức để tổ chức dạy học; Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải 

thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 Hóa học cho Sinh 

học 

- Cung cấp kiến thức về cơ bản về hóa học; các PPNC hóa học; 

- Trang bị kĩ năng vận dụng kiến thức vào chương trình hóa học ở bậc phổ thổng; kĩ năng tính toán hóa học, vận dụng các phương 
pháp phân tích trong học tập, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống.  

- Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học, năng 

lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành; năng lực dạy học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

16 Toán cao cấp cho 
Sinh học 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về toán cao cấp và các ứng dụng tương ứng. 
- Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, khái quát 

hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và cuộc sống. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Xác xuất thống kê 
cho Sinh học 

Nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất, trên cơ sở đó nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê; Biết vận dụng kiến 
thức giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác; Biết cách 

thu thập và xử lí số liệu; Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

18 Môi trường và con 

người 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Hình 

thành năng lực vận dụng kiến thức về môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học ở trường phổ thông; người học có ý 

thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành 26     

19 Tế bào học Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tế bào, có quan hệ gián tiếp với những nội dung kiến thức thuộc 

chương trình Sinh học THCS và có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức thuộc Sinh học 10; cung cấp kiến thức cơ sở 
cho các học phần khác như: Hình thái - giải phẫu, Sinh lí, Sinh thái học, Sinh học phân tử, Di truyền học, … 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

20 Hình thái giải phẫu 
thực vật 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật, giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể với môi 
trường và xu hướng tiến hóa của thực vật. Vận dụng giải thích được các vấn đề có liên quan đến thực vật trong tự nhiên và ứng dụng 

trong sản xuất;  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

21 Phân loại thực vật Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật; phương pháp thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra 
cứu để xác định tên khoa học của các taxon; biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm trong cuộc sống.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

22 Động vật học 

không xương sống 

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc 

tiến hoá, vai trò thực tiễn…của động vật không xương sống. 
- Môn học phát triển các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Động vật có xương 
sống 

Môn học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh học, sinh thái học của động vật có xương sống; đặc điểm 
phân bố; mối quan hệ giữa động vật có xương sống với điều kiện tồn tại cũng như quy luật phát triển tiến hóa của chúng; phát triển 

các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Hoá sinh học Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ sở, tích hợp về các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và cơ thể sống; nguyên tắc 
ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất. Hình thành năng lực vận dụng kiến thức hóa sinh học trong dạy học ở trường phổ thông. 

Trên nền tảng kiến thức về Hoá sinh học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức khác trong sinh học như Di truyền học, Sinh học phân 

tử,…  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Vi sinh vật học Môn học này giúp sinh viên nắm được các kiến thức vi sinh đại cương; ứng dụng vào sản xuất và đời sống 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

26 Giải phẫu người Môn học cung cấp những kiến thức về hình thái, cấu tạo của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người và sự phù hợp giữa 

cấu tạo với chức năng của chúng. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

27 Sinh thái học Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức độ tổ chức, 

từ cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên và khai thác bền vững nguồn tài nguyên 
sinh vật. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Di truyền học Môn học cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền, cơ chế di truyền, các quy luật di truyền và biến dị; ứng dụng cơ bản của di 
truyền học; kỹ năng vận dụng vào giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn sản xuất  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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29 Thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 
Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, hướng dẫn người học các bước tiến hành nghiên cứu thực địa về thực vật học, động vật 
học, sinh thái học, đa dạng sinh học..Trên cơ sở đó, người học củng cố kiến thức, hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế, 

tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông về các lĩnh vực nêu trên. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Khối kiến thức chuyên sâu ngành  28     

  Bắt buộc   20     

30 Sinh học phân tử Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế của các quá trình di truyền; một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các 

lĩnh vực nghiên cứu cơ bản; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử. Hình thành năng lực dạy học và NCKH. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Sinh lí học thực vật Cung cấp kiến thức về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật; phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại cảnh 
bất lợi; ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sinh lý của cây; Cung cấp cơ sở lý luận để đề ra các biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt hợp lý nhất.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Sinh lí người và 
động vật 

Môn cung cấp các kiến thức về chức năng và hoạt động của các tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người và động vật trong 
mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống; nghiên cứu sự điều hoà các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo 

cho cơ thể người và động vật thích ứng được với sự biến đổi của môi trường sống.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

33 Sinh học phát triển Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở của sự phát triển của sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến quá trình 

phát triển sinh vật; qui luật phát triển của các nhóm sinh vật khác nhau (vi sinh vật, thực vật và động vật) và qui luật phát triển chung 

và ứng dụng các qui luật phát triển vào sản xuất. Môn học giúp người học phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu sự phát triển 
của sinh vật trong và ngoài phòng thí nghiệm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

34 Ứng dụng sinh học 

trong nông, lâm, 
thuỷ sản 

Môn học trang bị kiến thức cơ sở khoa học Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, lâm sinh và chăn nuôi, thủy sản; Những kiến thức của 

môn học là cơ sở để hình thành những chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông về lĩnh vực nông, 
lâm, ngư nghiệp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

35 Tiến hoá Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của học thuyết tiến hóa hiện đại, những quy luật phát sinh và phát triển của sự sống; Trang 

bị kiến thức sinh học tổng hợp, rèn kỹ năng quan sát phân tích, đánh giá và so sánh để về sự tiến hóa của sinh vật, vận dụng trong dạy 
học môn Sinh học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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36 Công nghệ sinh 

học 
Cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống cũng như công nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công 
nghệ sinh học trong đời sống, sản xuất; những định hướng trong giảng dạy sau này. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

37 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Môn học trang bị năng lực cho sinh viên để đọc hiểu và dịch các tài liệu chuyên ngành Sinh học, phục vụ việc học tập, nghiên cứu 

khoa học. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn 8     

38 Tự chọn 1: chọn 1 trong 8 môn sau 2 HK7   

  Quang hợp và ứng 
dụng 

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ máy quang hợp ở thực vật; cơ chế quá trình quang hợp ở cây xanh; ảnh hưởng các yêu tố sinh 
thái đến quá trình quang hợp ở thực vật; cơ sở lý thuyết điều khiển quá trình quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng;  

- Rèn các thao tác thí nghiệm; xác định phương pháp thí nghiệm hợp lí; Hình thành năng lực NCKH. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Trao đổi nước ở 
thực vật và ứng 

dụng 

- Cung cấp kiến thức cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước của thực vật; các 
nguyên tắc tưới tiêu hợp lý và một số biện pháp tưới nước hiện đại cho cây trồng. 

- Năng lực thực hành và nghiên cứu các quá trình trao đổi nước ở thực vât trong phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh trưởng, phát 

triển thực vật và 

ứng dụng 

Môn học cung cấp kiến thức về quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các hình thức vận động sinh trưởng, các phương pháp 

đánh giá sinh trưởng, ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp…  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đáp ứng của thực 

vật với môi trường 
sống thay đổi 

Cung cấp kiến thức về bản chất tác động của các yếu tố môi trường đến thực vật; Phân tích được các cơ chế, quá trình đáp ứng cơ bản 

của  thực vật; Vận dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản vào dạy học, nghiên cứu khoa học; vận dụng kiến thức để giải thích 
các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học thực 

vật ứng dụng 

- Cung cấp cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật điều khiển sự trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng của thực vật trong sản xuất; biện 

pháp kỹ thuật trồng cây trong môi trường khác nhau.... 
- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong NCKH; trong đời sống, giảng dạy ở trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Lý sinh học - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hóa lí của các quá trình sống từ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể; cơ sở 

nguyên lí một số phương pháp vật lí, hóa học trong nghiên cứu sinh học và y học.  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hóa sinh ứng dụng - Trang bị phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại và những ứng dụng của hóa sinh học trong thực tiễn đời sống; Rèn kỹ năng vận 

dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong đời sống;  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Enzim và ứng dụng Nắm được các khái niệm cơ bản về enzim; cơ chế hoạt động của enzim và các yếu tố ảnh hưởng; Rèn kĩ năng thực hành và nghiên 

cứu về trong và ngoài phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong 
sản xuất; giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

39 Tự chọn 2: chọn 1 trong 4 môn sau 2 HK7   

  Nguyên lý tiến hóa 
hình thái của thực 

vật 

- Nắm được nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản, tiến hoá của sự thụ phấn và thụ 
tinh ở thực vật hạt kín; Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống. 

- Vận dụng được kiến thức môn học vào giảng dạy ở trường phổ thông; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đa dạng sinh học 
và bảo tồn 

Cung cấp những kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn; những tác động đến đa dạng sinh học; giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; 
Hình thành năng lực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học tại VN 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Vi sinh vật ứng 

dụng 

Người học nắm được các kiến thức đại cương về công nghệ vi sinh vật; Vận dụng được kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp thực phẩm, sản xuât nguyên liệu, công nghiệp dược; Dạy được các phần, các chương có liên quan trong SGK Sinh học 

của THPT . 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Công nghệ sản xuất 

nấm thực phẩm và 
nấm dược liệu 

- Nắm vững những kiến thức cốt lõi về công nghệ sản xuất nấm: nguyên liệu và điều liện nuôi trồng nấm, quy trình kỹ thuật nuôi 

trồng, phương pháp thu hái, chế biến và bảo quản nấm; Tính toán được hiệu quả kinh tế. 
- Vận dụng kiến thức để thiết lập mô hình nuôi trồng nấm tại các hộ gia đình hoặc trang trại đạt hiệu quả kinh tế; dạy học trải nghiệm 

và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 Tự chọn 3: chọn 1 trong 7 môn sau 2 HK7   
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  Côn trùng học đại 

cương và ứng dụng 
- Người học nắm được kiến thức cơ bản về côn trùng; kiến thức về sinh thái của côn trùng, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến 
sinh trưởng, phát triển của cá thể và quần thể côn trùng; kiến thức về nhóm côn trùng sống dưới nước, trên cạn và vai trò của nó với 

hệ sinh thái. 

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất, năng lực dạy học những kiến thức 
liên quan đến môn học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học nội tiết 

và ứng dụng 

- Nắm vững hoạt động chức năng và các rối loạn hoạt động chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể người. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời 

sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học sinh 

sản và ứng dụng 

Cung cấp kiến thức về sinh lý học sinh sản; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời 

sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Dinh dưỡng và vệ 

sinh an toàn thực 
phẩm 

- Nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể người về các chất đó; Nắm được nguyên nhân, hậu quả và biện 

pháp phòng chống một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý; Nắm được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; vấn đề can 
thiệp dinh dưỡng. 

- Vận dụng kiến thức thực hiện hoạt động dạy học/giáo dục ở trường phổ thông và trong thực tiên đời sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng 

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; những kiến thức về dịch bệnh truyền nhiễm và 
bệnh xã hội; nguyên lý chung và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và bệnh xã hội trong cộng đồng. 

- Hình thành năng lực dạy học ở trường phổ thông, năng lực hoạt động xã hội (tuyên truyền và tư vấn cho cộng đồng, đề xuất những 

giải pháp và tổ chức được các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng…) 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

41 Tự chọn 4: chọn 1 trong 4 môn sau 2 HK7   

  Di truyền học 

người và ứng dụng 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về di truyền học ở người, giải thích cơ chế một số bệnh di truyền và hướng khắc phục; phương pháp 

nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Di truyền học quần 

thể 

Cung cấp kiến thức về sự tiến hóa của quần thể, của sinh giới và kiến thức về sự tiến hóa của loài người. Hình thành năng lực dạy học 

và năng lực thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Cơ sở di truyền học 

chọn giống động 

vật và thực vật 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản các phương pháp chọn giống động, thực vật. 
- Có kỹ năng xác định nội dung kiến thức và năng lực giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông, thực hiện tốt 

công tác giảng dạy ở phổ thông. 

- Hình thành năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hệ sinh thái nông 

nghiệp và phát 

triển nông nghiệp 
bền vững 

Nắm vững đặc điểm, những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp với hệ thống 

xã hội; Nắm vững nguyên lý và nguyên tắc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững; Hình thành năng lực thực hiện hoạt 

động dạy học Sinh học; dạy học trải nghiệm hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề của môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

III KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 37     

  Bắt buộc 33     

42 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

43 Tâm lý học sư 

phạm và tâm lý học 
lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 
điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 
Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 
lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

44 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 
trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  
- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  
2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 

học và giáo dục sau này.     
3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

46 Thực hành sư 

phạm 1  

(1 TLGD, 1 PPDH) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  
- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 
học sinh trên lớp học 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

47 Lý luận dạy học 

Sinh học 

Cung cấp kiến thức về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho dạy 

học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông. Hình thành năng lực thiết kế kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm qua các học phần phương pháp dạy học tiếp theo. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

48 Thực hành thiết kế 
kế hoạch dạy học 

môn Sinh học 

Cung cấp kiến thức cơ bản cốt lõi, rèn ki năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Hình thành năng lực vận dụng được quy trình 
để thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

49 Dạy môn KHTN ở 
trường phổ thông 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ đề KHTN ở trường phổ 
thông. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

50 PPDH Sinh học 1  Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 10,11 THPT; Hình thành và phát triển 

được các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương 

trình Sinh học 10,11 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 10,11; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 
qua môn học Sinh học 10,11. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

51 PPDH Sinh học 2 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 12 THPT; Hình thành và phát triển được 

các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình 

Sinh học 12 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 12; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học 
Sinh học 12. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

52 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

Cung cấp kiến thức về NCKH và các quan điểm tiếp cận trong NCKH cũng như hệ thống các PP NCKH; phương pháp NC KH 

chuyên ngành Sinh học; nghiên cứu KHGD; Hình thành năng lực NCKH chuyên ngành Sinh học và KHGD 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

53 Thực hành sư 
phạm 2 

(1TLGD, 1 PPDH) 

Tín chỉ 1: Rèn luyện và phát triển các năng lực dạy học Sinh học nâng cao (phối hợp nhiều kĩ năng dạy học) trên cơ sở củng cố các kĩ 
năng dạy học cơ bản; 

Tín chỉ 2: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 
dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

54 Thực tập sư phạm 

1 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP 

55 Thực tập sư phạm 

2 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

56 Tự chọn 1: chọn 1 trong 6 môn 2 HK4   

  Rèn luyện nghiệp 
vụ sư phạm thường 

xuyên 

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy 
học phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 
giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 
với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 
đường 

Sinh viên sau khi học xong môn học này có khả năng và kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, giải quyết các vấn đề tham vấn học 
đường; có thể làm chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tư vấn học đường, tham vấn tâm lí trường học, tư vấn 

hướng nghiệp, công tác xã hội học đường. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tâm lý học giới 

tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 
giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 
trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 

của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  
- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 
giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

  Phương tiện dạy 

học môn Sinh học 

- Nắm được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học; Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy 

học. 
- Năng lực: vận dụng được kiến thức để thiết kế các PTDH; Vận dụng được quy trình sử dụng các PTDH cụ thể 

- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực như: NL thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; NL vận dụng PP, PT, HTTC dạy 

học bộ môn; NL CNTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tin học trong Sinh 
học 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học phục vụ cho công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học. 
- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng tin học trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông 

kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …); hình thành năng lực sử dụng CNTT vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy 

sinh học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thiết bị và thí 
nghiệm trong dạy 

học môn Sinh học 

ở trường PT 

- Hiểu được vai trò của thiết bị, thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; Nắm vững cách thức tổ chức một phòng thí nghiệm phục vụ 
thực hành môn sinh học ở trường phổ thông; các bước tổ chức một bài thực hành thí nghiệm 

- Có đủ năng lực tổ chức một phòng thí nghiệm, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thực hành thí nghiệm sinh học ở trường 

phổ thông; tổ chức, thực hiện và đánh giá quá trình làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa của người học; Năng lực 
khai thác, sử dụng các phương tiện hỗ trợ việc dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

57 Tự chọn 2: chọn 1 trong 7 môn 2 HK7   

  Phương pháp và kĩ 

thuật dạy học tích 

cực trong môn Sinh 
học 

- Phân tích được sự cần thiết và xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực, tiếp cận năng lực HS; các biểu hiện của tính tích 

cực học tập của học sinh; bản chất, ưu điểm – hạn chế, quy trình, điều kiện áp dụng của KTDHTC; các bước thiết kế bài học theo 

hướng dạy học tích cực 
- Hình thành năng lực tổ chức thực hiện bài giảng áp dụng KTDHTC; tiết kế được bộ công cụ đánh giá trong dạy – học tích cực 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Xây dựng và sử 

dụng câu hỏi trong 
dạy học môn Sinh 

học 

- Phân tích được bản chất, vai trò, phân loại câu hỏi trong dạy học Sinh học; Phân biệt được nội hàm từng mức độ tư duy của thang 

phân loại Bloom cải tiến. 
- Nắm được các nguyên tắc khi xây dựng câu hỏi; các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi, các bước trong quy trình sử dụng câu 

hỏi; các hướng sử dụng câu hỏi trong các khâu dạy học (dạy bài mới, ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá) và những yêu cầu khi sử 

dụng câu hỏi trên lớp; 
- Vận dụng được quy trình để xây dựng câu hỏi theo nhiều mức độ tư duy cho một nội dung bất kỳ của bài học từ kênh chữ và kênh 

hình của bài học; Sử dụng được câu hỏi một cách linh hoạt trong các khâu dạy học và các tình huống khác nhau của bài học. Xử lí 

được câu trả lời của HS một cách phù hợp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thiết kề hoạt động 

để tổ chức cho học 

sinh tự học môn 
Sinh học 

- Nắm được bản chất của học, tự học, các hình thức tự học; sự cần thiết tổ chức cho học sinh tự học; những nguyên tắc, quy trình thiết 

kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học. 

- Có khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Hướng dẫn giải bài 

tập Sinh học ở phổ 

thông 

Môn học cung cấp phương pháp giải và hướng dẫn giải các dạng bài tập trong chương trình Sinh học phổ thông và đưa ra phương 

hướng sử dụng bài tập Sinh học vào các khâu trong quá trình dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đánh giá trong dạy 

học môn Sinh học 

- Nắm được vai trò và phân biệt được các loại hình đánh giá trong giáo dục; Phân biệt được những điểm khác biệt giữa đánh giá theo 

năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng 
- Vận dụng được các quy trình thiết kế công cụ, thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Giáo dục định 
hướng nghề nghiệp 

liên quan đến lĩnh 

vực Sinh học cho 
HS THPT 

- Nắm được bản chất của công tác giáo dục định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh THPT; Giải thích được tại sao cần giáo 
dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT; những nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT;  

- Mô tả công việc và những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học; Thiết kế 

kế hoạch và dạy học một số chủ đề định hướng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học cho học sinh THPT;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo 

trong môn Sinh học 

ở trường PT 

Người học nắm vững kiến thức, kĩ năng và có năng lực để thiết kế được các loại HĐTNST môn Sinh học; Tổ chức được HĐTNST 
theo giáo án thiết kế HĐTNST; Xây dựng bộ công cụ đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia HĐTNST môn Sinh học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

IV KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC MÔN THAY THẾ  7     

58 KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP 

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn 

luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập 

trong nghiên cứu và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học;  

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN 

và thực hiện KLTN; Hội đồng 

chấm KLTN (do Hiệu trưởng ra 
quyết định) chấm khóa luận tốt 

nghiệp theo quy trình hướng dẫn 

được Nhà trường ban hành. 

  CÁC MÔN THAT THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho người học không thực hiện KLTN) 7 HK8   

58 Nhóm 1: chọn 1 trong 4 môn 3 HK8   

  Cơ sở tế bào học và 

vi sinh vật học ở 
trường phổ thông 

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về tế bào học và vi sinh vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua 

đó phát triển năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Những nội dung cơ 
bản về thực vật học 

ở trường phổ thông   

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về thực vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 
năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Những kiến thức 
cơ bản về Động vật 

học và Sinh thái 

học ở trường phổ 
thông 

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về động vật học và sinh thái học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua 
đó phát triển năng lực dạy học/giáo dục cho người học  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Phát triển phương 

pháp dạy học tích 
cực trong dạy học 

môn Sinh học  

Phân biệt được các PPDH đặc thù trong bộ môn Sinh học; Xác định được những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực và nêu được 

các tiêu chí đánh giá hoạt động dạy học theo PPDH tích cực; Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển 
năng lực vào dạy học môn Sinh học THPT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

59 Nhóm 2: chọn 1 trong 3 môn 4 HK8   

  Sinh lý và dinh 
dưỡng người 

Tổng hợp và phân tích kiến thức chuyên sâu về sinh lý và dinh dưỡng người; mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm sinh lí và dinh 
dưỡng người; Phát triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học; 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Trao đổi chất – 

năng lượng và sinh 

trưởng, phát triển ở 
sinh vật. 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi chất – năng lượng và sinh trưởng, phát triển ở sinh vật; Thông qua đó phát triển năng lực 

dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tiến hóa phân tử 

và cơ sở di truyền 

chọn giống 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Tiến hóa phân tử và cơ sở di truyền chọn giống, thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng lực 

nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

      135     

  Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K45,46)       

  KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 22     

1 Triết học Mác-
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 
- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1. Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 

3. Thái độ: 
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 

1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 
thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 
cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  
 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 
- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 

- Khí hậu 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

13 Pháp luật đại 
cương 

1. Kiến thức:  
- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 69     

  Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành 15     

14 Khoa học tự nhiên 

1 (Vật lí) 

Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của vật lý trong thế giới tự nhiên; Vận dụng được những kiến thức vật lý này vào khoa học 

liên ngành; Hình thành năng lực dạy học, năng lực dạy học tích hợp. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

15 Khoa học tự nhiên 
2 (Hóa học) 

 Nắm vừng lí thuyết hiện đại về cấu tạo nguyên tử và phân tử; các thuyết về axit, bazơ; Các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể 
người; các vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Vận dụng được kiến thức để tổ chức dạy học; Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải 

thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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16 Hóa học cho Sinh 

học 
- Cung cấp kiến thức về cơ bản về hóa học; các PPNC hóa học; 
- Trang bị kĩ năng vận dụng kiến thức vào chương trình hóa học ở bậc phổ thổng; kĩ năng tính toán hóa học, vận dụng các phương 

pháp phân tích trong học tập, giảng dạy và thực tiễn cuộc sống.  

- Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học, năng 
lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành; năng lực dạy học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Toán cao cấp cho 

Sinh học 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về toán cao cấp và các ứng dụng tương ứng. 

- Hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học; NL xây dựng, phát triển các lập luận toán học; NL phân tích, tổng hợp, khái quát 

hóa, cụ thể hóa trong Toán học; NL vận dụng toán học vào các môn học khác và cuộc sống. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

18 Xác xuất thống kê 

cho Sinh học 

Nắm bắt các kiến thức cơ bản của xác suất, trên cơ sở đó nắm bắt được một số mô hình khái quát của thống kê; Biết vận dụng kiến 

thức giải quyết được một số vấn đề cụ thể của xác suất, thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong các lĩnh vực khác; Biết cách 
thu thập và xử lí số liệu; Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được, đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Môi trường và con 

người 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Hình 

thành năng lực vận dụng kiến thức về môi trường và phát triển để dạy học tích hợp các môn học ở trường phổ thông; người học có ý 
thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành 26     

20 Tế bào học Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tế bào, có quan hệ gián tiếp với những nội dung kiến thức thuộc 
chương trình Sinh học THCS và có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức thuộc Sinh học 10; cung cấp kiến thức cơ sở 

cho các học phần khác như: Hình thái - giải phẫu, Sinh lí, Sinh thái học, Sinh học phân tử, Di truyền học, … 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

21 Hình thái giải phẫu 

thực vật 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật, giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể với môi 

trường và xu hướng tiến hóa của thực vật. Vận dụng giải thích được các vấn đề có liên quan đến thực vật trong tự nhiên và ứng dụng 

trong sản xuất;  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

22 Phân loại thực vật Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật; phương pháp thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra 

cứu để xác định tên khoa học của các taxon; biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm trong cuộc sống.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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23 Động vật học 

không xương sống 
- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc 
tiến hoá, vai trò thực tiễn…của động vật không xương sống. 

- Môn học phát triển các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Động vật có xương 

sống 

Môn học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh học, sinh thái học của động vật có xương sống; đặc điểm 

phân bố; mối quan hệ giữa động vật có xương sống với điều kiện tồn tại cũng như quy luật phát triển tiến hóa của chúng; phát triển 

các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

25 Hoá sinh học Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ sở, tích hợp về các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và cơ thể sống; nguyên tắc 

ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất. Hình thành năng lực vận dụng kiến thức hóa sinh học trong dạy học ở trường phổ thông. 
Trên nền tảng kiến thức về Hoá sinh học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức khác trong sinh học như Di truyền học, Sinh học phân 

tử,…  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 Vi sinh vật học Môn học này giúp sinh viên nắm được các kiến thức vi sinh đại cương; ứng dụng sản xuất và đời sống 2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 Giải phẫu người Môn học cung cấp những kiến thức về hình thái, cấu tạo của tế bào, mô, các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người và sự phù hợp giữa 
cấu tạo với chức năng của chúng. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Sinh thái học Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức độ tổ chức, 
từ cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên và khai thác bền vững nguồn tài nguyên 

sinh vật. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

29 Di truyền học Môn học cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền, cơ chế di truyền, các quy luật di truyền và biến dị; ứng dụng cơ bản của di 

truyền học; kỹ năng vận dụng vào giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn sản xuất  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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30 Thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 
Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, hướng dẫn người học các bước tiến hành nghiên cứu thực địa về thực vật học, động vật 
học, sinh thái học, đa dạng sinh học..Trên cơ sở đó, người học củng cố kiến thức, hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế, 

tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông về các lĩnh vực nêu trên. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Khối kiến thức chuyên sâu ngành  28     

  Bắt buộc   20     

31 Sinh học phân tử Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế của các quá trình di truyền; một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các 

lĩnh vực nghiên cứu cơ bản; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử. Hình thành năng lực dạy học và NCKH. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Sinh lí học thực vật Cung cấp kiến thức về các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật; phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại cảnh 
bất lợi; ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sinh lý của cây; Cung cấp cơ sở lý luận để đề ra các biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt hợp lý nhất.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

33 Sinh lí người và 
động vật 

Môn cung cấp các kiến thức về chức năng và hoạt động của các tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người và động vật trong 
mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống; nghiên cứu sự điều hoà các hoạt động chức năng nhằm đảm bảo 

cho cơ thể người và động vật thích ứng được với sự biến đổi của môi trường sống.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Sinh học phát triển Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở của sự phát triển của sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến quá trình 

phát triển sinh vật; qui luật phát triển của các nhóm sinh vật khác nhau (vi sinh vật, thực vật và động vật) và qui luật phát triển chung 

và ứng dụng các qui luật phát triển vào sản xuất. Môn học giúp người học phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu sự phát triển 
của sinh vật trong và ngoài phòng thí nghiệm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

35 Ứng dụng sinh học 

trong nông, lâm, 
thuỷ sản 

Môn học trang bị kiến thức cơ sở khoa học Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, lâm sinh và chăn nuôi, thủy sản; Những kiến thức của 

môn học là cơ sở để hình thành những chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông về lĩnh vực nông, 
lâm, ngư nghiệp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

36 Tiến hoá Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của học thuyết tiến hóa hiện đại, những quy luật phát sinh và phát triển của sự sống; Trang 

bị kiến thức sinh học tổng hợp, rèn kỹ năng quan sát phân tích, đánh giá và so sánh để về sự tiến hóa của sinh vật, vận dụng trong dạy 
học môn Sinh học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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37 Công nghệ sinh 

học 
Cung cấp kiến thức, kĩ năng cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống cũng như công nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công 
nghệ sinh học trong đời sống, sản xuất; những định hướng trong giảng dạy sau này. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Môn học trang bị năng lực cho sinh viên để đọc hiểu và dịch các tài liệu chuyên ngành Sinh học, phục vụ việc học tập, nghiên cứu 

khoa học. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn 8   

39 Tự chọn 1: chọn 1 trong 8 môn sau 2 HK7   

  Quang hợp và ứng 
dụng 

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ máy quang hợp ở thực vật; cơ chế quá trình quang hợp ở cây xanh; ảnh hưởng các yêu tố sinh 
thái đến quá trình quang hợp ở thực vật; cơ sở lý thuyết điều khiển quá trình quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng;  

- Rèn các thao tác thí nghiệm; xác định phương pháp thí nghiệm hợp lí; Hình thành năng lực NCKH. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Trao đổi nước ở 
thực vật và ứng 

dụng 

- Cung cấp kiến thức cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước của thực vật; các 
nguyên tắc tưới tiêu hợp lý và một số biện pháp tưới nước hiện đại cho cây trồng. 

- Năng lực thực hành và nghiên cứu các quá trình trao đổi nước ở thực vât trong phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh trưởng, phát 

triển thực vật và 

ứng dụng 

Môn học cung cấp kiến thức về quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, các hình thức vận động sinh trưởng, các phương pháp 

đánh giá sinh trưởng, ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp…  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Đáp ứng của thực 

vật với môi trường 
sống thay đổi 

Cung cấp kiến thức về bản chất tác động của các yếu tố môi trường đến thực vật; Phân tích được các cơ chế, quá trình đáp ứng cơ bản 

của  thực vật; Vận dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản vào dạy học, nghiên cứu khoa học; vận dụng kiến thức để giải thích 
các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học thực 

vật ứng dụng 

- Cung cấp cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật điều khiển sự trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng của thực vật trong sản xuất; biện 

pháp kỹ thuật trồng cây trong môi trường khác nhau.... 
- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong NCKH; trong đời sống, giảng dạy ở trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Lý sinh học - Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ chế hóa lí của các quá trình sống từ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể; cơ sở 

nguyên lí một số phương pháp vật lí, hóa học trong nghiên cứu sinh học và y học.  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hóa sinh ứng dụng - Trang bị phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại và những ứng dụng của hóa sinh học trong thực tiễn đời sống; Rèn kỹ năng vận 

dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong đời sống;  

- Hình thành năng lực dạy học và NCKH có liên quan đến môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Enzim và ứng dụng Nắm được các khái niệm cơ bản về enzim; cơ chế hoạt động của enzim và các yếu tố ảnh hưởng; Rèn kĩ năng thực hành và nghiên 

cứu về trong và ngoài phòng thí nghiệm và ngoài phòng thí nghiệm; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong 
sản xuất; giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 Tự chọn 2: chọn 1 trong 4 môn sau 2 HK7   

  Nguyên lý tiến hóa 
hình thái của thực 

vật 

- Nắm được nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản, tiến hoá của sự thụ phấn và thụ 
tinh ở thực vật hạt kín; Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống. 

- Vận dụng được kiến thức môn học vào giảng dạy ở trường phổ thông; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đa dạng sinh học 
và bảo tồn tài 

nguyên thực vật 

Cung cấp những kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn; những tác động đến đa dạng sinh học; giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; 
Hình thành năng lực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học tại VN 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Vi sinh vật ứng 

dụng 

Người học nắm được các kiến thức đại cương về công nghệ vi sinh vật; Vận dụng được kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp thực phẩm, sản xuât nguyên liệu, công nghiệp dược; Dạy được các phần, các chương có liên quan trong SGK Sinh học 

của THPT . 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Công nghệ sản xuất 

nấm thực phẩm và 
nấm dược liệu 

- Nắm vững những kiến thức cốt lõi về công nghệ sản xuất nấm: nguyên liệu và điều liện nuôi trồng nấm, quy trình kỹ thuật nuôi 

trồng, phương pháp thu hái, chế biến và bảo quản nấm; Tính toán được hiệu quả kinh tế. 
- Vận dụng kiến thức để thiết lập mô hình nuôi trồng nấm tại các hộ gia đình hoặc trang trại đạt hiệu quả kinh tế; dạy học trải nghiệm 

và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

41 Tự chọn 3: chọn 1 trong 7 môn sau 2 HK7   
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  Côn trùng học đại 

cương và ứng dụng 
- Người học nắm được kiến thức cơ bản về côn trùng; kiến thức về sinh thái của côn trùng, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến 
sinh trưởng, phát triển của cá thể và quần thể côn trùng; kiến thức về nhóm côn trùng sống dưới nước, trên cạn và vai trò của nó với 

hệ sinh thái. 

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất, năng lực dạy học những kiến thức 
liên quan đến môn học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học nội tiết 

và ứng dụng 

- Nắm vững hoạt động chức năng và các rối loạn hoạt động chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể người. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời 

sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Sinh lý học sinh 

sản và ứng dụng 

Cung cấp kiến thức về sinh lý học sinh sản; Năng lực vận dụng các kiến thức có liên quan trong dạy học ở phổ thông và trong đời 

sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Dinh dưỡng và vệ 

sinh an toàn thực 
phẩm 

- Nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể người về các chất đó; Nắm được nguyên nhân, hậu quả và biện 

pháp phòng chống một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý; Nắm được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; vấn đề can 
thiệp dinh dưỡng. 

- Vận dụng kiến thức thực hiện hoạt động dạy học/giáo dục ở trường phổ thông và trong thực tiên đời sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng 

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; những kiến thức về dịch bệnh truyền nhiễm và 
bệnh xã hội; nguyên lý chung và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và bệnh xã hội trong cộng đồng. 

- Hình thành năng lực dạy học ở trường phổ thông, năng lực hoạt động xã hội (tuyên truyền và tư vấn cho cộng đồng, đề xuất những 

giải pháp và tổ chức được các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng…) 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

42 Tự chọn 4: chọn 1 trong 4 môn sau 2 HK7   

  Di truyền học 

người và ứng dụng 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về di truyền học ở người, giải thích cơ chế một số bệnh di truyền và hướng khắc phục; phương pháp 

nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Di truyền học quần 

thể 

Cung cấp kiến thức về sự tiến hóa của quần thể, của sinh giới và kiến thức về sự tiến hóa của loài người. Hình thành năng lực dạy học 

và năng lực thực tiễn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Cơ sở di truyền học 

chọn giống động 

vật và thực vật 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản các phương pháp chọn giống động, thực vật. 
- Có kỹ năng xác định nội dung kiến thức và năng lực giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông, thực hiện tốt 

công tác giảng dạy ở phổ thông. 

- Hình thành năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hệ sinh thái nông 

nghiệp và phát 

triển nông nghiệp 
bền vững 

Nắm vững đặc điểm, những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp, mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp với hệ thống 

xã hội; Nắm vững nguyên lý và nguyên tắc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững; Hình thành năng lực thực hiện hoạt 

động dạy học Sinh học; dạy học trải nghiệm hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề của môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 37     

  Bắt buộc 33     

43 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

44 Tâm lý học sư 
phạm và tâm lý học 

lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 
tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

45 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 
1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

46 Lý luận dạy học và 
lý luận giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

47 Thực hành sư 

phạm 1  
(1 TLGD, 1 PPDH) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 
nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

48 Lý luận dạy học 
Sinh học 

Cung cấp kiến thức về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho dạy 
học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông. Hình thành năng lực thiết kế kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm qua các học phần phương pháp dạy học tiếp theo. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

49 Thực hành thiết kế 

kế hoạch dạy học 

môn Sinh học 

Cung cấp kiến thức cơ bản cốt lõi, rèn ki năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Hình thành năng lực vận dụng được quy trình 

để thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

50 Dạy môn KHTN ở 

trường phổ thông 

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ đề KHTN ở trường phổ 

thông. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

51 PPDH Sinh học 10  Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 10 THPT; Hình thành và phát triển được 

các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình 
Sinh học 10 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 10; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học 

Sinh học 10. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

52 PPDH Sinh học 11  Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 11 THPT; Hình thành và phát triển được 

các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình 
Sinh học 11 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 11; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học 

Sinh học 11. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

53 PPDH Sinh học 12 Xác định được cấu trúc, nội dung và các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 12 THPT; Hình thành và phát triển được 
các kỹ năng dạy học cơ bản; Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số bài trong từng chương thuộc chương trình 

Sinh học 12 - THPT; Phát triển chương trình môn Sinh học 12; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh qua môn học 

Sinh học 12. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

54 Phương pháp 

NCKH chuyên 

Cung cấp kiến thức về NCKH và các quan điểm tiếp cận trong NCKH cũng như hệ thống các PP NCKH; phương pháp NC KH 

chuyên ngành Sinh học; nghiên cứu KHGD; Hình thành năng lực NCKH chuyên ngành Sinh học và KHGD 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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ngành và GD 
chuyên ngành 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

55 Thực hành sư 

phạm 2 

(1TLGD, 1 PPDH) 

Tín chỉ 1: Rèn luyện và phát triển các năng lực dạy học Sinh học nâng cao (phối hợp nhiều kĩ năng dạy học) trên cơ sở củng cố các kĩ 

năng dạy học cơ bản; 

Tín chỉ 2: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

56 Thực tập sư phạm 

1 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP 

57 Thực tập sư phạm 

2 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

58 Tự chọn 1: chọn 1 trong 6 môn 2 HK4   

  Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm thường 

xuyên 

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy 

học phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 
2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 
giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 

với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tham vấn học 

đường 

Sinh viên sau khi học xong môn học này có khả năng và kĩ năng nghiên cứu khoa học, phát hiện, giải quyết các vấn đề tham vấn học 

đường; có thể làm chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực tư vấn học đường, tham vấn tâm lí trường học, tư vấn 
hướng nghiệp, công tác xã hội học đường. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tâm lý học giới 

tính 

1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 
chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 

giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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2. Kĩ năng:  
Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 

của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 
3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 

giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Phương tiện dạy 

học môn Sinh học 

- Nắm được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học; Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy 

học. 

- Năng lực: vận dụng được kiến thức để thiết kế các PTDH; Vận dụng được quy trình sử dụng các PTDH cụ thể 
- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực như: NL thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; NL vận dụng PP, PT, HTTC dạy 

học bộ môn; NL CNTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Tin học trong Sinh 

học 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học phục vụ cho công việc, nghiên cứu và giảng dạy sinh học. 

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng tin học trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh học (xử lý thông 
kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …); hình thành năng lực sử dụng CNTT vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy 

sinh học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Thiết bị và thí 

nghiệm trong dạy 
học môn Sinh học 

ở trường PT 

- Hiểu được vai trò của thiết bị, thí nghiệm sinh học ở trường phổ thông; Nắm vững cách thức tổ chức một phòng thí nghiệm phục vụ 

thực hành môn sinh học ở trường phổ thông; các bước tổ chức một bài thực hành thí nghiệm 
- Có đủ năng lực tổ chức một phòng thí nghiệm, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thực hành thí nghiệm sinh học ở trường 

phổ thông; tổ chức, thực hiện và đánh giá quá trình làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa của người học; Năng lực 

khai thác, sử dụng các phương tiện hỗ trợ việc dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

59 Tự chọn 2: chọn 1 trong 7 môn 2 HK7   

  Phương pháp và kĩ 
thuật dạy học tích 

cực trong môn Sinh 

học 

- Phân tích được sự cần thiết và xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực, tiếp cận năng lực HS; các biểu hiện của tính tích 
cực học tập của học sinh; bản chất, ưu điểm – hạn chế, quy trình, điều kiện áp dụng của KTDHTC; các bước thiết kế bài học theo 

hướng dạy học tích cực 

- Hình thành năng lực tổ chức thực hiện bài giảng áp dụng KTDHTC; tiết kế được bộ công cụ đánh giá trong dạy – học tích cực 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Xây dựng và sử 

dụng câu hỏi trong 

dạy học môn Sinh 
học 

- Phân tích được bản chất, vai trò, phân loại câu hỏi trong dạy học Sinh học; Phân biệt được nội hàm từng mức độ tư duy của thang 

phân loại Bloom cải tiến. 

- Nắm được các nguyên tắc khi xây dựng câu hỏi; các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi, các bước trong quy trình sử dụng câu 
hỏi; các hướng sử dụng câu hỏi trong các khâu dạy học (dạy bài mới, ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá) và những yêu cầu khi sử 

dụng câu hỏi trên lớp; 

- Vận dụng được quy trình để xây dựng câu hỏi theo nhiều mức độ tư duy cho một nội dung bất kỳ của bài học từ kênh chữ và kênh 
hình của bài học; Sử dụng được câu hỏi một cách linh hoạt trong các khâu dạy học và các tình huống khác nhau của bài học. Xử lí 

được câu trả lời của HS một cách phù hợp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Thiết kề hoạt động 
để tổ chức cho học 

sinh tự học môn 

Sinh học 

- Nắm được bản chất của học, tự học, các hình thức tự học; sự cần thiết tổ chức cho học sinh tự học; những nguyên tắc, quy trình thiết 
kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học. 

- Có khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động để tổ chức cho học sinh tự học môn Sinh học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hướng dẫn giải bài 
tập Sinh học ở phổ 

thông 

Môn học cung cấp phương pháp giải và hướng dẫn giải các dạng bài tập trong chương trình Sinh học phổ thông và đưa ra phương 
hướng sử dụng bài tập Sinh học vào các khâu trong quá trình dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đánh giá trong dạy 

học môn Sinh học 

- Nắm được vai trò và phân biệt được các loại hình đánh giá trong giáo dục; Phân biệt được những điểm khác biệt giữa đánh giá theo 

năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng 

- Vận dụng được các quy trình thiết kế công cụ, thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Giáo dục định 

hướng nghề nghiệp 

liên quan đến lĩnh 
vực Sinh học cho 

HS THPT 

- Nắm được bản chất của công tác giáo dục định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh THPT; Giải thích được tại sao cần giáo 

dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT; những nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS THPT;  

- Mô tả công việc và những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học; Thiết kế 
kế hoạch và dạy học một số chủ đề định hướng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học cho học sinh THPT;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 
trong môn Sinh học 

ở trường PT 

Người học nắm vững kiến thức, kĩ năng và có năng lực để thiết kế được các loại HĐTNST môn Sinh học; Tổ chức được HĐTNST 

theo giáo án thiết kế HĐTNST; Xây dựng bộ công cụ đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia HĐTNST môn Sinh học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

60 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC MÔN THAY THẾ  7     

60 KHÓA LUẬN 

TỐT NGHIỆP 

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn 
luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập 

trong nghiên cứu và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học;  

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN 
và thực hiện KLTN; Hội đồng 

chấm KLTN (do Hiệu trưởng ra 

quyết định) chấm khóa luận tốt 
nghiệp theo quy trình hướng dẫn 

được Nhà trường ban hành. 

  CÁC MÔN THAT THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (áp dụng cho người học không thực hiện KLTN) 7 HK8   

60 Nhóm 1: chọn 1 trong 4 môn 3 HK8   

  Cơ sở tế bào học và 

vi sinh vật học ở 

trường phổ thông 

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về tế bào học và vi sinh vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua 

đó phát triển năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Những nội dung cơ 

bản về thực vật học 

ở trường phổ thông   

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về thực vật học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua đó phát triển 

năng lực dạy học/giáo dục cho người học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Những kiến thức 
cơ bản về Động vật 

học và Sinh thái 

học ở trường phổ 
thông 

Rèn kĩ năng tổng hợp và phân tích các kiến thức cơ bản về động vật học và sinh thái học trong chương trình giáo dục phổ thông, qua 
đó phát triển năng lực dạy học/giáo dục cho người học  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Phát triển phương 

pháp dạy học tích 

cực trong dạy học 
môn Sinh học  

Phân biệt được các PPDH đặc thù trong bộ môn Sinh học; Xác định được những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực và nêu được 

các tiêu chí đánh giá hoạt động dạy học theo PPDH tích cực; Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực vào dạy học môn Sinh học THPT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

61 Nhóm 2: chọn 1 trong 3 môn 4 HK8   

  Sinh lý và dinh 

dưỡng người 

Tổng hợp và phân tích kiến thức chuyên sâu về sinh lý và dinh dưỡng người; mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm sinh lí và dinh 

dưỡng người; Phát triển năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học; 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Trao đổi chất – 

năng lượng và sinh 
trưởng, phát triển ở 

sinh vật. 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi chất – năng lượng và sinh trưởng, phát triển ở sinh vật; Thông qua đó phát triển năng lực 

dạy học, năng lực nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Tiến hóa phân tử 
và cơ sở di truyền 

chọn giống 

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Tiến hóa phân tử và cơ sở di truyền chọn giống, thông qua đó phát triển năng lực dạy học, năng lực 
nghiên cứu khoa học của người học; nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn đời sống và sản xuất. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

     135     

  Sư phạm Sinh học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 22     

I.1 Giáo dục chính trị       

1 Triết học Mác-

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
nhận thức và hoạt động thực tiễn 

Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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trong xã hội 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 
Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 

làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 
Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 

Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 
Lênin 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 
Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 
quy luật lịch sử vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 
Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 
2018). 

Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 

việc và cuộc sống. 
Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

I.2 Kiến thức đại cương       

6 Pháp luật đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 
Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

7 Tin học 1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 
mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 

Email. 

Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 
soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 

thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu. 
Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  
Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 
cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 
trình diễn bản trình chiếu. 

Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

I.3 Ngoại ngữ (môn Tiếng Việt dành cho sinh viên ngưới ngoài chọn)       

8 Tiếng Anh B1.1 1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ 

theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  
Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 

Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 
Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 

Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+. 
Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+. 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh B1.2 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 

Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 
Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 
Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B1.3 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

I.4 Giáo dục thể chất       

11 Giáo dục thể chất 1 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao. 
Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong các môn sau) 1 HK2   

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện 
Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 

Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 
Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 
bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 
Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 
bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 
Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 
Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

  Bóng rổ 1 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Võ Taekwondo 1 1.. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 
Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 
bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 

Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 
Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 

bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được tự 

kiểm tra trong tập luyện TDTT 
Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 3 (Chọn 1 trong các môn sau) 1 HK3   

  Khiêu vũ thể thao 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 

Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 
Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

  Điền kinh 2 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cầu lông 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Cờ vua 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 



802 

 
Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 2 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Võ Taekwondo 2 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Võ Taekwondo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

  Bóng đá 2 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Đá cầu 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II Giáo dục chuyên ngành 69     

II.1 Cơ sở ngành 15     

14 Khoa học tự nhiên 

1 (Vật lý) 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các lĩnh vực năng lượng, sóng, khoa học trái đất, nguyên tử hay các loại tương tác 

trong Vật lý.  

Hình thành cho người học năng lực vận dụng kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng Vật lý cơ bản liên quan tới môn học. 
Hình thành cho người học năng lực tổng hợp lại các công thức toán học và áp dụng công thức này vào tính toán các bài toán vật lý cụ 

thể, dự đoán về kết quả hay hiện tượng xảy ra.  

Hình thành cho người học năng lực phát triển, mở rộng kiến thức và kết nối với các lĩnh vực khoa học khác để giải quyết các vấn đề 
liên ngành. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Kể tên và trình bày được các nội dung kiến thức Vật lý đại cương cơ bản liên quan tới năng lượng, sóng, khoa học Trái Đất, nguyên 
tử, các loại tương tác trong tự nhiên, v.v. 

So sánh, phân loại, giải thích được các hiện tượng Vật lý liên quan đến nội dung học, như: các quá trình chuyển hóa năng lượng, Bản 

chất và sự lan truyền của sóng, mô hình hệ Mặt trời hay cấu trúc bền vững của nguyên tử, v.v.. 
Hệ thống lại được nội dung kiến thức của các chương, các phần học theo sơ đồ tư duy.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Áp dụng được các công thức tính toán vào giải bài toán vật lý và biện luận kết quả cho phù hợp với thực tiễn, dự đoán các kết quả 
mới. 

So sánh, kết hợp được kiến thức đã học với các môn khoa học khác, từ đó giải quyết được một số vấn đề cơ bản về liên môn và phát 

triển, mở rộng kiến thức cho các lĩnh vực giáo dục liên ngành.  

15 Khoa học tự nhiên 

2 (Hóa học) 

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học các nội dung cơ bản về nguyên tử, phân tử; acid, base, muối; các phản ứng trong cơ thể người; các nguồn 

nguyên liệu và nhiên liệu có trong tự nhiên: quặng, dầu mỏ; một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 
Phân tích được nội dung và xu thế đổi mới của môn Hóa học trong chương trình môn Khoa học Tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở theo 

chương trình 2018. 

Hình thành và phát triển cho người học năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào 
học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phát biểu được lí thuyết hiện đại về cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. 
Trình bày được cơ sở của sự tách chất và tách được một số hỗn hợp chất trong thực tiễn hay gặp. 

Phát biểu được khái niệm acid, base và cách tính chỉ số pH trong một số trường hợp. 

Nêu được các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể người. 
Trình bày được các mỏ kim loại sắt, đồng, nhôm ở Việt Nam và nêu được quy trình sản xuất sắt, đồng, nhôm. 

Phát biểu được thành phần của dầu thô và qui trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm khác nhau. 

Trình bày tính chất, cách tổng hợp, ứng dụng của một số loại vật liệu như vật liệu silicate, vật liệu polymer, … 
Nêu được đặc điểm của các loại nhiên liệu và sử dụng năng lượng thu được một cách hiệu quả khi đốt cháy nhiên liệu.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

16 Hóa học cho sinh 

học 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp kiến thức về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử-liên kết kết hóa học, tốc độ và cân bằng hóa học, dung dịch, tính chất vật lý, 
tính chất hóa học, phương pháp điều chế, ứng dụng các đơn chất và hợp chất các nguyên tố phi kim, các nguyên tố kim loại. 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức và tạp chức làm nền tảng cho 

nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành sinh học 

Cung cấp cho người học kiến thức về cân bằng trong dung dịch chất điện li, các phương pháp chuẩn độ thể tích, một số phương pháp 

phân tích công cụ. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được các kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử để giải thích được quá trình chuyển hóa của các chất phi kim, kim loại 

thường gặp 

Trình bày được tính chất vật lý, hóa học đặc trưng của hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon 
Mô tả được các quá trình chuẩn độ thể tích, trình bày được một số phương pháp phân tích công cụ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Toán cao cấp cho 

sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Năng lực mô hình hóa toán học bằng công cụ đạo hàm, tích phân, hệ phương trình đại số tuyến tính và phương trình vi phân;  

Kỹ năng giải một số bài toán liên quan tới phép tính vi tích phân hàm số một biến số, hệ phương trình đại số tuyến tính và phương 
trình vi phân; 

Khả năng tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nghiên cứu khoa học. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Xét được tính liên tục, tính được đạo hàm, vi phân, tích phân bất định, tích phân xác định của hàm số một biến số 

Sử dụng được các kiến thức đã học về hàm số một biến số để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán liên quan đến 
lĩnh vực Sinh học  

Xét được tính liên tục, tính được đạo hàm riêng, vi phân của hàm số hai biến số 

Sử dụng được các kiến thức đã học về hàm số hai biến số để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán liên quan đến 
lĩnh vực Sinh học  

Giải được một số hệ phương trình đại số tuyến tính 

Sử dụng được các kiến thức đã học về hệ phương trình đại số tuyến tính để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán 
liên quan đến lĩnh vực Sinh học 

Giải được một số dạng phương trình vi phân: tuyến tính, tách biến 

Sử dụng được các kiến thức đã học về phương trình vi phân để giải một bài toán ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bài toán liên quan đến 
lĩnh vực Sinh học  

Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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18 Xác xuất thống kê 

cho sinh học 
1. Mục tiêu học phần 
Hiểu được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất có 

điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên;  

Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: mẫu, phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 
Hiểu được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu;Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ 

đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 
Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt 

động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất 

có điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên;  

Hiểu được các khái niệm cơ bản của thống kê: mẫu, phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 

Giải thích được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên;Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô 

tả số liệu; 
Lựa chọn được công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần. Tham gia tích cực các buổi học, các hoạt 

động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Môi trường và con 
người 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về môi trường; các nhân tố sinh thái và qui luật cơ bản của sinh thái học; dân số và sự tác 

động của dân số đến môt trường; tài nguyên thiên nhiên và thực trang khai tác nguồn tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường và 

biến đổi khi hậu toàn câu; Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường và biến đổi khi hậu toàn cầu. 
Hình thành và phát triển năng lực sử dụng kiến thức về môi trường và con người vào cuộc sống và giảng dạy phù hợp với đối tượng 

người học. 

Hình thành và phát triển năng lực khai thác các nguồn thông tin có trên internnet và các nguồn tài liệu khác làm nguồn tư liệu trong 

giảng dạy nhằm hình thành phẩm chất và năng lực cho người học 

Hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực giao tiếp hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm, thảo 

luận và thuyết trình. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống cá thể, quần thể theo một số qui luật như; sự chuyển hóa vất chất và 

dòng năng lượng trong hệ sinh thái; cân bằng sinh thái. Vận dụng được kiến thức vào thực tiến và giảng dạy liên môn, tích hợp. 
Phân tích được vai trò và thực trạng tài TNTN và nguyên nhân, giải pháp quản lí nguồn TNTN. Vận dụng kiến thức và kỹ năng để 

đánh giá được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu TNTN. 

Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với môi trường và phát triển. Vận dụng kiến thức và kỹ năng để đánh giá được các vấn đề 
môi trường nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, đời sống và trong giảng dạy. 

Phân tích được mối quan hệ giữa dân số, phát triển kinh tế và những vấn đề môi trường toàn cầu, BĐKH. Vận dụng kiến thức để 
tuyên truyền cho học sinh và cộng đồng về BĐKH. 

Phân tích được tầm quan trọng của giáo dục trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vận dụng trong việc giáo dục môi 

trường và thực hiện hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường, trong cộng đồng. 
Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động hoàn thành các bài tập và thảo luận nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II.2 Nền tảng chuyên ngành 26     

20 Tế bào học  1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức tế bào học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức tế bào học để học tốt các kiến thức chuyên ngành trong CTĐT cử nhân SP Sinh học. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.Có năng lực tự học, tự bồi 

dưỡng kiến thức tế bào học để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Chứng minh được tính thống nhất của sinh giới; Trình bày được các phương pháp nghiên cứu tế bào. 
Mô tả được cấu trúc, chức năng của màng tế bào; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu trao đổi nước ở 

thực vật trong giảng dạy và NCKH; Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế; Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Trình bày được thành cấu tạo, cấu trúc và chức năng của các bào quan của tế bào nhân thực; Thực hiện thành công các thí nghiệm 
quan sát hình thái, cấu trúc tế bào; Mô tả được hình dạng, cấu trúc của một số bào quan trong tế bào. 

Phân tích được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân chuẩn ở kỳ trung gian; Thực hiện thành công các thí nghiệm quan sát 

nhiễm sắc thể của tế bào. 
Giải thích và phân tích được chu kỳ tế bào trong giảng dạy và nghiên cứu; Giải thích được một số hiện tượng mất kiểm soát chu kỳ 

của tế bào. 

Phân tích được đặc điểm, quá trình của phân bào nguyên nhiễm; Phân tích được đặc điểm, quá trình của phân bào giảm nhiễm. 

21 Hình thái giải phẫu 

học thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức Hình thái, giải phẫu học thực vật vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông 

nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức hình thái giải phẫu học thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo 

dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về hình thái, giải phẫu thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học 
và trong sản xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được hình thái cấu tạo giải phẫu các mô, cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản cơ thể thực vật; Thực hiện thành công các 
thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu hình thái giải phẫu: mô, cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được các nguyên tắc biến đổi về hình thái, giải phẫu cơ quan sinh sản, các tổ chức bên trong cơ thể thực vật thể hiện tính 

thích nghi với mỗi loại môi trường sống 
Phân tích được đặc điểm đặc trưng nhất của hình thái, giải phẫu thích nghi với điều kiện sống cảu một số loài đặc trưng; Phân tích 

được thực vật hạt kín là sinh vật tự dưỡng tiến hóa nhất và đóng vai trò quan trọng đối với con người và hệ sinh thái. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

22 Phân loại học thực 
vật 

1. Mục tiêu học phần 
Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến thực vật và nấm trong chương trình giáo dục phổ thông Khoa học tự nhiên 6 (phần Đa 

dạng thế giới sống); Sinh học 10 (Các cấp độ của tổ chức sống); Sinh học 11 (Sinh học cơ thể); Sinh học 12 (Tiến hóa).  

Lập kế hoạch và hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về thực vật. 

Biết cách sử dụng hiệu quả các loài thực vật và nấm phổ biến và giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự nhiên. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào các môn học có liên quan trong chương trình (Sinh thái học, Sinh lý học thực vật, Đa dạng sinh 

học và bảo tồn, Tiến hóa…). 
Thông qua kiến thức môn học, góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước và ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời nâng cao vai 

trò của môn học đối với khoa học sinh học và đời sống, giúp người học say mê hơn trong học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp sau này. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Xác định được vị trí, giới hạn của giới Thực vật và Nấm.  

Trình bày được đặc điểm đặc trưng của các taxon thực vật và nấm; biết cách trích dẫn tên khoa học, cách tra cứu, nhận biết và mô tả 

các taxon. 
Biết cách thu thập, bảo quản và phân tích mẫu vật để mô tả; tra cứu để xác định tên khoa học. 

Nhận biết và sử dụng được các loài thực vật và nấm phổ biến. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Động vật học  1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng được kiến thức động vật học vào giảng dạy môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 

Có được những kiến thức cơ bản về: hình thái giải phẫu, một số hiện tượng sinh lý, sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gốc tiến hoá, 

vai trò thực tiễn…của động vật. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức động vật học ở các cơ sở 

giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức động vật học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được vị trí, vai trò và hệ thống các ngành của giới Động vật; Phân tích được ưu, nhược điểm của các quan điểm phân chia 
sinh giới. 

Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của ĐVNS; Đánh giá được vai trò của ĐVNS và phân biệt được các nhóm 

ĐVNS thường gặp; Giải thích được ý nghĩa của hiện tượng xen kẽ thế hệ ở ĐVNS; Trình bày được một số ĐVNS ký sinh ở người, 
phương thức lây nhiễm và biện pháp phòng ngừa 

Phân tích được đặc điểm chung của phân giới ĐV đa bào và hệ thống phân loại của chúng; Trình bày được khái quát đặc điểm hình 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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thái giải phẫu và đặc điểm sinh học của ngành Động vật hình tấm và ngành Thân lỗ. 
Trình bày được đặc điểm chung của ĐV có hai lá phôi và hệ thống phân loại của chúng đến bậc lớp, Hiểu được đặc điểm chung về 

cấu tạo cơ thể của ngành Ruột khoang và ngành Sứa lược; Phân tích hiện tượng xen kẽ thế hệ ở ruột khoang và ý nghĩa của nó; Phân 

tích sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa ngành Ruột khoang và Sứa lược. 
Trình bày được đặc điểm chung và hệ thống phân loại của ĐV đa bào chính thức có ba lá phôi đến bậc ngành, Phân biệt được sự khác 

nhau giữa ĐV chưa có thể xoang, ĐV có thể xoang giả, ĐV có thể xoang thật, ĐV có miệng nguyên sinh, ĐV có miệng thứ sinh. 

Trình bày được đặc điểm chung về cấu tạo của ngành Giun dẹp và ngành Giun vòi; Phân tích được các đặc điểm của ngành Giun dẹp 
thích nghi với đời sống tự do và ký sinh; Phân tích được vòng đời của một số loài giun dẹp; Vận dụng các kiến thức đã học để phòng 

chống một số bệnh do giun dẹp ký sinh ở người. 

Trình bày được đặc điểm chung về cấu tạo cơ thể, hình thái giải phẫu và một số đặc điểm sinh học của một số ngành thuộc ĐV có thể 
xoang giả. Đặc biệt là ngành Giun tròn; Trình bày được phương thức lây nhiễm và cách phòng chống bệnh giun tròn ở người. 

Trình bày được đặc điểm chung về cấu tạo cơ thể và hệ thống phân loại của ngành Thân mềm, ngành Giun đốt và ngành Chân khớp; 

Phân tích được các đặc điểm về hình thái giải phẫu cơ thể của ngành Thâm mềm, ngành Giun đốt, ngành Chân khớp thích nghi với 

môi trường sống của chúng; Chứng minh được vai trò của Thân mềm, Giun đốt, Chân khớp trong thực tiễn. 

Trình bày được đặc điểm chung, hình thái giải phẫu và khái quát hệ thống phân loại của Ngành Da gai, ngành Hàm tơ, ngành Nửa dây 
sống và ngành Dây sống; Phân tích được mối quan hệ giữa các ngành Động vật thống qua sơ đồ phát sinh. 

Trình bày được đặc điểm chung, hình thái giải phẫu và khái quát hệ thống phân loại của phân ngành Sống đuôi 

Trình bày được đặc điểm chung, hình thái giải phẫu và khái quát hệ thống phân loại của phân ngành Sống đầu; Phân tích được các 
đặc điểm cấu tạo của cá lưỡng tiêm thích nghi với đời sống vùi trong cát. 

Trình bày được đặc điểm chung, hình thái giải phẫu và khái quát hệ thống phân loại của phân ngành Động vật có xương sống; Phân 

tích được mối quan hệ giữa các lớp Động vật có xương sống thống qua sơ đồ phát sinh. 
Trình bày được đặc điểm chung về hình thái giải phẫu và một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của các lớp Động vật có xương 

sống hiện nay; Phân tích được các đặc điểm của hình thái giải phẫu thích nghi với môi trường sống qua các lớp động vật. 

24 Thực hành động 

vật học  

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức kiến thức động vật học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức động vật học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Trình bày được kiến thức cơ bản về: thu thập, bảo quản, nhân nuôi một số nhóm động vật phục vụ cho thực hành; giải phẫu động vật. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức động vật học ở các cơ sở 
giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức kiến thức động vật học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Thu thập và nuôi cấy được ĐVNS; Sử dụng thành thạo kính hiển vi; Vận dụng được kiến thức đã học để mô tả đặc điểm hình thái giải 

phẫu của ĐVNS. 
Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật về ngành Ruột khoang cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật ngành Giun tròn cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 
Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật ngành Giun đốt cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật ngành Thân mềm cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Giáp xác cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 
Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Côn trùng cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

Thu thập, xử lý, bảo quản và phân loại được một số đại diện động vật không xương sống thường gặp đến bậc phân loại cấp lớp/bộ 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Cá xương cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 
Thu thập được và chuẩn bị được mẫu vật cho phần thực hành; Nhận biết được một số bộ phổ biến của lớp Cá sụn, Cá xương, Lưỡng 

Cư, Bò sát. 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Lưỡng cư cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 
Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Bò sát cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Chim cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 

Thu thập và chuẩn bị được mẫu vật lớp Thú cho phần thực hành; Vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực hành. 
Nhận biết được một số bộ phổ biến của lớp, Chim và Thú. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Hóa sinh học 1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về Hóa sinh học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức Hóa sinh học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở 
giáo dục. 

Hình thành và phát tiển năng lực thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về Hóa sinh học trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 

khoa học và trong sản xuất. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức Hóa sinh ở các cơ sở 

giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Hóa sinh học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được vai trò của protein đối với cơ thể sống, biết khai thác nguồn thức ăn có chứa protein và dinh dưỡng hợp lí. Giải thích 

được ứng dụng một số tính chất của Protein trong nghiên cứu và sản xuất; chỉ ra được mối liên quan giữa cấu trúc của protein với 
chức năng sinh học và bệnh lí của cơ thể. Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu protein trong giảng dạy 

và NCKH 

Phân tích được vai trò của axit nucleic đối với cơ thể sống. Giải thích được ứng dụng một số tính chất của axit nucleic trong nghiên 

cứu sinh học phân tử và điều trị bệnh. Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu axit nucleic trong giảng dạy 

và NCKH 
Phân tích được vai trò của xacarit đối với cơ thể sống, biết khai thác nguồn thức ăn có chứa xacarit và dinh dưỡng hợp lí. Thực hiện 

thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu protein trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được vai trò của lipid đối với cơ thể sống, biết khai thác nguồn thức ăn có chứa lipid và dinh dưỡng hợp lí. Thực hiện thành 
công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu lipid trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được vai trò của vitamin đối với cơ thể sống, biết khai thác nguồn thức ăn có chứa vitamin và dinh dưỡng hợp lí. Thực hiện 

thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu vitamin trong giảng dạy và NCKH 
Phân tích được vai trò của Enzim đối với cơ thể sống, ứng dụng được một số tính chất của Enzim trong nghiên cứu và thực tế cuộc 

sống; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu enzim trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích mối quan hệ giữa sự rối loạn hoocmon và bệnh lí ở cơ thể sống. Giải thích được việc sử dụng hoocmon trong điều trị bệnh 
và trong sản xuất 

Phân tích được ở cơ thể hô hấp háo khí Oxi luôn là chất nhận điện tử cuối cùng, ty thể là trạm năng lượng của cơ thể. Ở cơ thể hô hấp 

kị khí, sản phẩm cuối cùng là axit lactic hoặc rượu etylic.Giải thích và vận dụng được cơ chế quá trình trao đổi chất và năng lượng 
trong giảng dạy và nghiên cứu. 

Đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải và tổng hợp xacarit. Giải thích và vận dụng được cơ chế quá 

trình trao đổi xacarit trong giảng dạy và nghiên cứu. 
Đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải và tổng hợp lipid. Giải thích và vận dụng được cơ chế quá trình 

trao đổi lipid trong giảng dạy và nghiên cứu. 

Đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải và tổng hợp protein. Giải thích và vận dụng được cơ chế quá 
trình trao đổi protein trong giảng dạy và nghiên cứu. 

Đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải và tổng hợp axit nucleic. Giải thích và vận dụng được cơ chế 

quá trình trao đổi axit nucleic trong giảng dạy và nghiên cứu. 
Phân tích được mối quan hệ giữa các quá trình chuyển hóa protein, xacarit, lipid, axitnucleic trong cơ thể sống. Giải thích và vận 

dụng được mối quan hệ giữa các quá trình chuyển hóa ấy trong vấn đề dinh dưỡng 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

26 Vi sinh vật học 1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức vi sinh vật học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở 

giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức vi sinh vật học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về vi sinh vật học trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản 

xuất. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức vi sinh vật học các cơ sở 

giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức vi sinh vật học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được đối tượng, đặc điểm, lịch sử phát triển VSV học, vị trí, vai trò cách phân loại VSV. Mô tả được các phương pháp 

nghiên cứu VSV. Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được các con đường phân giải glucoza, sự vận chuyển các chất dinh dưỡng qua màng tế bào vi khuẩn. Ứng dụng được kiến 
thức này trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

Phân tích được các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV, các hình thức dinh dưỡng của VSV. Đánh giá sự sinh 

sản và sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, mô tả được sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong hệ kín. Hiện tượng sinh trưởng kép.  
Giải thích được cơ chế của các quá trình lên men. Phân tích các tác nhân, điều kiện và sản phẩm của các quá trình lên men. Ứng dụng 

được kiến thức của các quá trình lên men trong đời sống và sản xuất. Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo 

kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm 
Phân tích được một số chu trình trong tự nhiên như : C, N, P, S; quá trình cố định nitơ, phân giải protein, phân giải axit amin, nitơrat 

hoá. Đánh giá tầm quan trọng của các chu trình trong vòng tuần hoàn vật chất . Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ 

bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm. 
Phân tích được quá trình truyền thông tin di truyền, đột biến và sự phát sinh đột biến. Giải thích được sự chuyển tính trạng và tái tổ 

hợp di truyền, sự tiếp hợp, chuyển nạp và tải nạp 

Phân tích được các mối quan hệ giữa sinh vật, bệnh truyền nhiễm, độc lực và độc tố, miễn dịch kháng nguyên và kháng thể. Phân tích 

miễn dịch, kháng nguyên và kháng thể 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

27 Giải phẫu học 
người 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về giải phẫu học người. 

Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức giải phẫu học người để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các 

cơ sở giáo dục. 
Hình thành và phát tiển năng lực thí nghiệm, phân tích số liệu về giải phẫu học người trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa 

học. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học, trải nghiệm liên quan đến kiến thức giải phẫu 
học người ở các cơ sở giáo dục. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức giải phẫu học người để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cấu tạo của các loại mô trong cơ thể người. Phân tích, đánh giá được mối quan hệ giữa hình thái, cấu tạo và chức năng 

của các loại mô. Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu giải phẫu học trong giảng dạy, NCKH và giải thích 

một số hiện tượng trong thực tiễn. 
Phân tích được vai trò, thành phần, tính chất chung của xương cũng như cấu tạo chung của bộ xương người. Phân tích, đánh giá được 

sự phù hợp giữa hình thái, cấu tạo của bộ xương với chức năng của chúng. Thực hiện thành công các thí nghiệm phân tích thành 

phần, tính chất của xương. Vận dụng các kiến thức để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. Phân tích nguyên 
nhân, hậu quả và biện pháp phòng ngừa sự sai lệch tư thế. 

 Phân tích được vai trò của hệ cơ, hình thái, cấu tạo và cách gọi tên các cơ. Phân tích, đánh giá được mối quan hệ giữa hình thái, cấu 

tạo các cơ với chức năng và tên gọi của chúng. 
Phân tích được vai trò, hình thái cấu tạo của hệ tiêu hoá ở người. Phân tích, đánh giá được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của 

hệ tiêu hoá. Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tiễn 
Phân tích được vai trò, hình thái, cấu tạo của hệ hô hấp ở người. Phân tích được sự phù hợp giữa hình thái, cấu tạo với chức năng của 

hệ hô hấp. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. 

Phân tích được vai trò, hình thái cấu tạo hệ tuần hoàn máu và hệ bạch huyết. Phân tích, so sánh giữa tuần hoàn phôi và tuần hoàn sau 
khi sinh. Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng 

thường gặp về hệ tuần hoàn. 

Phân tích được vai trò, hình thái, cấu tạo hệ tiết niệu và hệ sinh dục. Phân tích được nguồn gốc và mối liên quan giữa hệ tiết niệu và 
hệ sinh dục. Phân tích được sự phù hợp giữa hình thái, cấu tạo với chức năng của hệ tiết niệu và hệ sinh dục. Vận dụng kiến thức để 

giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tiến. 

Phân tích được vai trò và hình thái cấu tạo của hệ nội tiết trong cơ thể người. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng 
thường gặp trong thực tiễn. 

Phân tích được vai trò, hình thái giải phẫu của hệ thần kinh người. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thường gặp 

trong thực tiễn. 
Phân tích được vai trò, hình thái, cấu tạo của các cơ quan phân tích ở người. Phân tích được sự phù hợp giữa hình thái, cấu tạo với 

chức năng của các cơ quan phân tích. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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28 Sinh thái học  1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức Sinh thái học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở 

giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức Sinh thái học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về Sinh thái học trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản 

xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được các khái niệm, các quy luật cơ bản của sinh thái học. Giải thích được vai trò của sinh vật đối với môi trường và ngược 

lại 

Phân tích vai trò của từng cá thể từ đó thấy được sự tác động qua lại giữa chúng và ảnh hưởng tới môi trường sống. 
 Phân tích được sự ảnh hưởng của các quần xã sống cạnh nhau và sự tác động của chúng đối với môi trường sống. 

Giải thích được hệ sinh thái có vai trò quan trọng đối với sinh vật. Phân tích được các chu trình sinh địa hóa 

 Đánh giá được vai trò của sinh vật với môi trường và ngược lại.  

 Vận dụng các kiến thức để xây dựng các đề tài bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sống thân thiện với môi trường 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 Di truyền học  1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức di truyền học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở 
giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức di truyền học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, các hoạt động trải nghiệm ở các cơ sở giáo 

dục đặc biệt là ở các trường phổ thông 
Thực hiện thành công các thí nghiệm và xây dựng một số mô hình về vật chất di truyền, làm các video về quá trình tái bản, phiên 

mã...của VCDT, các hoạt động trải nghiệm về một số quy luật di truyền học trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức di truyền học ở các cơ sở 
giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, năng lực quản lý và làm việc nhóm, năng lực tự bồi dưỡng kiến thức di truyền học để nâng cao trình độ đáp ứng 

yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cấu trúc của vật chất di truyền ở các nhóm sinh vật (Virus, Procaryote, Eucaryote) phù hợp với chức năng.  Trình bày 

được sự biến đổi hình thái, cấu trúc của NST, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào ( cơ chế di truyền trong quá trình nguyên phân, giảm 
phân, thụ tinh) 

Trình bày được vai trò của VCDT, các tiêu chuẩn của VCDT; bằng chứng về vai trò mang thông tin di truyền của axit nucleic; Vật 

chất di truyền ở virut, prokaryot và eukaryot, cơ chế tái bản DNA, cơ chế phiên mã RNA ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. 
Thực hành thành công tách chiết DNA, quan sát NST trong quá trình nguyên phân, giảm phân, xây dựng được mô hình cấu trúc 

DNA, RNA từ các vật liệu đơn giản 

Phân tích được vai trò của mã di truyền; giải mã di truyền; các đặc tính của mã di truyền; tính linh hoạt của mã di truyền. Mô tả chi 
tiết và phân tích các bước của quá trình sinh tổng hợp protein 

Phân tích được ý nghĩa, hậu quả và ứng dụng của ĐBG; đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể. Phân tích được vai trò của 
thường biến, mức phản ứng. Mối quan hệ giữa KG-KH-MT, vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên 

Giải thích được các quy luật di truyền của Mendel và sau Mendel, di truyền TBC, phân tích điểm độc đáo trong phương pháp nghiên 

cứu khoa học của Mendel, thiết kế được hoạt động trải nghiệm đánh giá kiểu hình. Thiết kế được quy trình lai chéo trên hoa ly…, 
thực hiện thành công thí nghiệm khử đực ở lúa, có kỹ năng vận dụng kiến thức trong giải một số dạng bài tập di truyền bổ sung sau 

Mendel ở THPT 

Hiểu được bản chất của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính; qui luật di truyền chéo; qui luật di truyền thẳng, vận dụng kiến 
thức để giải thích sự hình thành các nhóm tính trạng di truyền liên kết và ứng dụng trong chọn giống. 

Trình bày được các khái niệm về quần thể giao phối, quần thể tự phối, vốn gen, tần số gen, cấu trúc di truyền của quần thể; phương 

pháp nghiên cứu DTH người, tầm quan trọng của giải mã genome ở người và các ứng dụng, những kiến thức cơ bản về di truyền của 
ung thư và cách phòng bệnh 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

30 Thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 

1. Mục tiêu học phần 

Giảng dạy được môn Khoa học tự nhiên 6 (Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên); Khoa học tự nhiên 8 (Hệ sinh thái; bảo vệ môi 
trường); Sinh học 10 (Sinh học và sự phát triển bền vững); Sinh học 12 (Sinh thái học và môi trường).  

Lập kế hoạch và hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu thiên nhiên cũng như các hoạt động trải nghiệm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,9 x (a2 + a3) 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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về thế gới sinh vật. 
Nhận biết và sử dụng được các hệ sinh thái, các sinh vật phổ biến và đặc trưng và giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự 

nhiên. 

Thông qua kiến thức môn học, góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước và ý thức bảo vệ môi trường. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích và bổ sung được kiến thức cho phần lý thuyết về thực vật học, động vật học, sinh thái học, đa dạng sinh học... 

Thực hiện được các công việc nghiên cứu thực địa, xử lý số liệu, viết báo cáo về thực vật học, động vật học, sinh thái học, đa dạng 
sinh học...  

Biết cách nhận biết, sử dụng các sinh vật phổ biến và các hệ sinh thái đặc trưng. Đồng thời giải thích được các kiến thức có liên quan 

trong thực tế. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II.3 Chuyên sâu ngành 28     

Bắt buộc 20     

31 Sinh học phân tử  1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức Sinh học phân tử vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức Sinh học phân tử để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về Sinh học phân tử trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 

khoa học và trong sản xuất. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức Sinh học phân tử ở các 

cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học thực vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, tròng nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích được cấu trúc, vài trò của vật chất di truyền trong giảng dạy. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu Sinh học phân tử trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được vai trò của protein đối với đời sống sinh vật; quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ DNA tới protein có ý nghĩa 

như thế nào đới với sự hình thành đa dạng loài của sinh giới; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp tác chiết DNA 
trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được của gen và genome; phân biệt được các hệ genome của sinh vật; Thực hiện thành công các thí nghiệm PCR 

Phân biệt được một số loại enzyme giới hạn; Giải thích vai trò, sự cần thiêt của các loại enzyme trong các quá trình của sinh học phân 
tử; Bước đầu thiết kế được các đoạn mồi hoặc vector cho các trường hợp cụ thể trong nghiên cứu sinh học phân tử. 

Thực hiện được một số phương pháp cơ bản trong sinh học phân tử; Phân tích một số vấn đề khó khăn khi thực hiện các thí nghiệm. 

Giải thích và vận dụng được công cụ CRISPR/cas9 trong sản xuất và trong giảng dạy; Thực hiện thành công các thí nghiệm điện di 
trong giảng dạy và NCKH. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Sinh lý học thực 

vật 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về sinh lý học thực vật. 
Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh lý học thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các 

cơ sở giáo dục. 

Hình thành và phát tiển năng lực thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về sinh lý học thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, 

nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức sinh lý học thực vật ở 

các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học thực vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích được cơ chế vận chuyển chất qua màng tế bào trong giảng dạy; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp 
nghiên cứu sinh lý tế bào trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được vai trò của nước đối với đời sống thực vật và quá trình trao đổi nước, các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực 

vật; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu trao đổi nước ở thực vật trong giảng dạy và NCKH 
Phân tích được vai trò của chất khoáng đối với đời sống thực vật và quá trình trao đổi khoáng, đặc biệt là trao đổi nitơ và các yếu tố 

ảnh hưởng đến trao đổi khoáng ở thực vật; cơ sở khoa học của phương pháp bón phân hợp lí cho cây trồng. Thực hiện thành công các 

thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu trao đổi khoáng ở thực vật 
 Phân tích được bộ máy, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở thực vật, cơ sở của các biện phát điều khiển 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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quang hợp ở thực vật nhằm nâng cao năng xuất cây trồng. Thực hiện thành công các thí nghiệm nghiên cứu quang hợp ở cây xanh 
trong giảng dạy và NCKH. 

Phân tích được bộ máy, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hô hấp ở thực vật trong giảng dạy và nghiên cứu. Thực hiện 

thành công các thí nghiệm nghiên cứu hô hấp ở thực vât trong giảng dạy và NCKH. 
Vận dụng được kiến thức sinh trưởng, phát triển của thực vật trong giảng dạy và trong nghiên cứu. Thực hiện thành công các thí 

nghiệm nghiên cứu sinh trưởng, phát triển ở thực vật trong giảng dạy và NCKH. 

Giải thích được cơ chế chống chịu của thực vật với các yếu tố sinh thái bất lợi của môi trường trong giảng dạy và trong sản xuất. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm nghiên ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi đến sinh trưởng, phát triển của thực vật trong giảng dạy 

và NCKH. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

33 Sinh lý học người 

và động vật 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về sinh lý học người và động vật. 

Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh lý học người và động vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải 
nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Hình thành và phát triển năng lực thí nghiệm, thực nghiệm, phân tích số liệu về sinh lý học người và động vật trong giảng dạy, trải 

nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức sinh lý học người và 

động vật ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học động vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được mối quan hệ giữa các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể. Hiểu được các phương pháp nghiên cứu sinh lý học người 

và động vật. 
Phân tích được vai trò của máu đối với cơ thể người và động vật; sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của các tế bào máu. Giải thích 

và vận dụng được cơ chế đông máu, cơ sở sinh lý của nguyên tắc truyền máu trong giảng dạy, nghiên cứu và trong cuộc sống.  

Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu thành phần, tính chất của máu, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 

động máu trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được các tính chất sinh lý của cơ tim; tính chất sinh lý của động mạch; chu kỳ hoạt động của tim. Giải thích và vận dụng cơ 

chế điều hòa hoạt động của tim, hệ mạch trong giảng dạy, nghiên cứu và cuộc sống. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm và các phương pháp nghiên cứu chức năng tim mạch. 

Phân tích được cơ chế cử động hô hấp; cơ chế trao đổi khí ở phổi và mô; cơ chế vận chuyển khí. Giải thích và vận dụng được cơ chế 

điều hòa hoạt động hô hấp trong giảng dạy, nghiên cứu và cuộc sống. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu các chức năng hô hấp. 

Phân tích và vận dụng được cơ chế cơ học và hóa học biến đổi thức ăn trong ống tiêu hóa, cơ chế hấp thu các chất dinh dưỡng trong 

giảng dạy và nghiên cứu. Giải thích cơ sở sinh lý một số bệnh tiêu hóa thường gặp và đề ra các biện pháp phòng ngừa. 
Phân tích được đặc điểm sự trao đổi các chất cơ bản trong cơ thể người và động vật; cơ chế trao đổi năng lượng và cơ sở sinh lý của 

việc xây dựng khẩu phần ăn hợp lý. Giải thích và vận dụng cơ chế điều hòa thân nhiệt trong giảng dạy và cuộc sống. 
Giải thích và vận dụng được cơ chế hình thành và bài tiết nước tiểu ở người và động vật trong giảng dạy và nghiên cứu. Vận dụng 

kiến thức để giải thích cơ sở một số bệnh lý liên quan thận thường gặp và nêu biện pháp phòng ngừa. 

Giải thích và vận dụng được cơ chế hoạt động chung của hormon, cơ chế điều hòa bài tiết hormon trong giảng dạy và nghiên cứu. 
Phân tích được vai trò của các tuyến nội tiết trong cơ thể và vận dụng trong cuộc sống. 

Giải thích và vận dụng được sự hình thành tinh trùng, sự hình thành và rụng trứng trong giảng dạy và nghiên cứu. Phân tích được quá 

trình thụ tinh, hình thành và phát triển phôi thai và vận dụng kiến thức này trong cuộc sống. 
Thực hiện thành công thí nghiệm và một số phương pháp nghiên cứu sinh lý sinh dục, sinh sản trong giảng dạy và NCKH. 

Giải thích và vận dụng được cơ chế co cơ trong giảng dạy và nghiên cứu. Phân tích được sự hình thành năng lượng cung cấp cho quá 

trình co cơ và vận dụng giải thích sự mỏi cơ, hiện tượng chuột rút trong vận động. 
Giải thích, vận dụng được cơ chế hình thành và dẫn truyền điện thế trên sợi trục; cơ chế dẫn truyền xung qua synap trong giảng dạy 

và nghiên cứu. 

Phân tích được chức năng các phần của thần kinh trung ương, chức năng của thần kinh ngoại biên và vận dụng giải thích một số hiện 
tượng thường gặp trong cuộc sống. 

Thực hiện thành công thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu sinh lý thần kinh trong giảng dạy và NCKH. 

Phân tích được đặc điểm hoạt động của vỏ não.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Giải thích và vận dụng được cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện, cơ chế ức chế phản xạ có điều kiện trong giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học. 

Hiểu và biết một số biện pháp phòng bệnh liên quan đến vỏ não. 

Giải thích và vận dụng được cơ chế tiếp nhận, phân tích và dẫn truyền kích thích của các giác quan trong giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học. 

Hiểu và áp dụng được các biện pháp phòng ngừa một số bệnh về mắt và tai. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

34 Sinh học phát triển 1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về cơ sở sinh học của quá trình phát triển ở các cấp độ phân tử, tế bào và cơ thể. 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về đặc trưng phát triển của một số nhóm sinh vật (đơn bào; thực vật và động vật) 
Vận dụng được kiếm thức sinh học phát triển trong giảng dạy và trong nghiên cứu khoa học. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh phát triển để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiến. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được cơ sở phân tử, cơ sở tế bào và cơ chế truyền tín hiệu của sự phát triển của sinh vật. Vận dụng được kiến thức cơ sở và 

truyền tín hiệu của sự phát triển của sinh vật trong giảng dạy môn KHTN và Sinh học ở trường phổ thông. 

Vận dụng được kiến thức quá trình phát triển của sinh vật bậc thấp trong giảng dạy môn KHTN và Sinh học ở trường phổ thông. 
Vận dụng được kiến thức quá trình phát triển của thực vât trong giảng dạy kiến thức sinh học có liên quan và nghiên cứu khoa học. 

Vận dụng được kiến thức quá trình phát triển của động vật trong giảng dạy kiến thức sinh học có liên quan và nghiên cứu khoa học. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động, tích cực trong thảo luận; trung thực, khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

35 Ứng dụng sinh học 

trong nông, lâm, 

thủy sản. 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển sử dụng kiến thức sinh học vào giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật sử dụng trong nông, 

lâm, thủy sản. 
Hình thành và phát triển năng lực ứng dụng kiếm thức sinh học trong nông, lâm, thủy sản 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề NCKH trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. 

Hình thành và phát triển sử dụng các kiến thức ứng dụng nông, lâm, thủy sản trong giảng dạy các nội dung có liên quan ở các cơ sở 

giáo dục 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng được kiến thức sinh học để giải thích cơ sở của các biện pháp chọn tạo, nhập nội và nhân giống cây trồng: Thực hiện được 
một số kỹ thuật nhân giống cây trồng. 

Vận dụng được kiến thức sinh học để giải thích cơ sở của các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật. Thực hiện được một số kỹ 

thuật nhân bảo vệ thực vật. 
Vận dụng được kiến thức sinh học để giải thích cơ sở của các kỹ thuật canh tác, bảo quả và chế biến nông sản; Thực hiện được một số 

kỹ thuật canh tác, bảo quả và chế biến nông sản. 

Vận dụng được kiến thức sinh học để giải thích cơ sở của các kỹ thuật chọn lọc và nhân giống vật nuôi; Thực hiện được một số kỹ 
thuật nhân giống vật nuôi.  

Vận dụng được kiến thức sinh học để giải thích vai trò của dinh dưỡng trong chăn nuôi; Thực hiện được một số kỹ thuật chế biến thực 

ăn cho vật nuôi. 
Vận dụng được kiến thức sinh học để giải tính miễn dịch và cơ chế hình thành miễn dịch trong chăn nuôi. Thực hiện được một số kỹ 

thuật chọn vacxin và tiêm vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. 

Vận dụng được kiến thức sinh học để giải thích một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; Thực hiện được một số kỹ thuật nuôi 
trồng thủy sản cụ thể. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

36 Tiến hóa 1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về sự tiến hóa của sinh vật ở các cấp độ khắc nhau. 

Vận dụng được kiến thức tiến hóa để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục hoặc các cơ sở 

nghiên cứu ứng dụng kiến thức Sinh học. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức Tiến hóa ở các cơ sở 

giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Tiến hóa để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được tư tưởng các tư tưởng về sự sự phát sinh sự sống, sự tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên và bản chất quá trình hình 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật. 
Phân tích được nguồn gốc và cơ chế hình thành loài mới trong tự nhiên. Vận dụng được kiến thức vào giảng dạy và NCKH. 

Phân tích được các bằng chứng về sự phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất 

Phân tích được các bằng chứng về nguồn gốc và sự phát triển của loài người. 
Tham gia đầu đủ, chủ động, trung thực trong các buổi học và thảo luận. hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm. 

37 Công nghệ sinh 

học 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về công nghệ sinh học. 
Hình thành và phát triển năng lực ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và trong giảng dạy. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện vấn đề và phản biện các kết quả nghiên cứu khoa học có liên quan đến công nghệ sinh 

học. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh phát triển để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiến. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được các bước cơ bản trong của công nghệ ADN tái tổ hợp và một số ứng dụng AND tái tổ hợp. 
Phân tích được các khâu cơ bản về công nghệ tế bào thực vật và thực hiện được các bài thực hành về công nghệ tế bào thực vật 

Phân tích được các khâu cơ bản về công nghệ tế bào thực vật và một số ứng dụng cơ bản về công nghệ sinh học động vật hiện nay. 

Phân tích được vài trò của insulin và công nghệ sản xuất insulin hiện nay. 
Phân tích được vài trò của insulin và công nghệ sản xuất vacxin hiện nay. 

Phân tích được các khâu cơ bản về công nghệ vi sinh trong sản xuất thực phẩm và các sản phẩm sinh học khác. Thực hiện thành công 

lên men rượu vàng và lên men lactic 
Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động, tích cực trong thảo luận; trung thực, khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 Tiếng Anh chuyên 

ngành sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức tiếng Anh chuyên ngành sinh học vào giảng dạy môn Sinh học, môn KHTN và môn Công nghệ phần nông 
nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức tiếng Anh chuyên ngành sinh học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở 

giáo dục. 

Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành để trình bày các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu trong giảng dạy, trải nghiệm, 

nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành để đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành sinh học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Đọc hiểu, nghe hiểu, giao tiếp, viết và sử dụng được các thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh về lý thuyết và thực hành tế bào học. 

Đọc hiểu, nghe hiểu, giao tiếp, viết và sử dụng được các thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh về lý thuyết và thực hành di truyền học. 
Đọc hiểu, nghe hiểu, giao tiếp, viết và sử dụng được các thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh về lý thuyết và thực hành hệ thống cơ thể. 

Đọc hiểu, nghe hiểu, giao tiếp, viết và sử dụng được các thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh về lý thuyết và thực hành sinh thái học. 

Đọc hiểu, nghe hiểu, giao tiếp, viết và sử dụng được các thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh về thực hành trong phòng thí nghiệm. 
Viết, báo cáo và thảo luận về vấn đề khoa học, cách giới thiệu bản thân, ngành nghề, có kỹ năng nghe và bước đầu xây dựng kỹ năng 

trình bày chuyên môn bằng tiếng Anh. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn 8 HK7   

Tự chọn nhóm 1: chọn 1 trong 8 môn 2 HK7   

39 Trao đổi nước ở 

thực vật và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại và cập nhật về trao đổi nước ở thực vật và những ứng dụng dựa trên những thành tựu khoa học ở 

các mức độ khác nhau của tổ chức cơ thể thực vật. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực trao đổi nước của thực vật và ứng dụng phục vụ NCKH và thực 

tiễn nghề nghiệp. 

Vận dụng hiệu quả các thành tựu về trao đổi nước của thực vật và ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm 
việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Khái quát về trao đổi nước ở thực vật 
Sự xâm nhập và vận chuyển ở tế bào thực vật 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Sự hấp thụ nước ở thực vật 
Dòng vận chuyển chuyển nước từ rễ lên thân, lá 

Thoát hơi nước qua lá 

Cơ sở sinh lý của việc tưới tiêu hợp lý 

40 Quang hợp và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại và cập nhật về quang hợp của thực vật và những ứng dụng dựa trên những thành tựu khoa học ở 

các mức độ khác nhau của tổ chức cơ thể thực vật. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực quang hợp của thực vật và ứng dụng phục vụ NCKH và thực tiễn 

nghề nghiệp. 

Vận dụng hiệu quả các thành tựu về quang hợp của thực vật và ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm 
việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích khái quát về quang hợp, cơ quan và bộ máy quang hợp 
Phân tích được cơ chế quá trình quang hợp 

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới quang hợp và điều khiển quang hợp để nâng cao năng suất cây trồng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

41 Sinh trưởng, phát 
triển thực vật và 

ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại và cập nhật về Sinh lý sinh trưởng và phát triển của thực vật dựa trên những thành tựu khoa học ở 

các mức độ khác nhau của tổ chức cơ thể thực vật. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực Sinh lý sinh trưởng và phát triển của thực vật phục vụ NCKH và 
thực tiễn nghề nghiệp. 

Vận dụng hiệu quả các thành tựu về Sinh lý sinh trưởng và phát triển của thực vật trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng 

lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Khái quát về sinh trưởng và phát triển của thực vật 

Sinh trưởng và phát triển của tế bào thực vật 

Sự phát sinh phôi 

Sự phát triển sinh dưỡng của thực vật 

Các hình thức vận động sinh trưởng của thực vật 
Sự phát triển của thực vật 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

42 Đáp ứng của thực 

vật với môi trường 

sống thay đổi 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức chuyên sâu về khả năng đáp ứng của thực vật với điều kiện môi trường bất lợi để thích 

nghi với môi trưởng. 
Hình thành và phát triển năng lực tìm kiếm kiến thức liên quan đến khả năng đáp ứng của thực vật với điều kiện môi trường bất lợi. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện vấn đề có liên quan đến nghiên cứu, phản biện các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực đáp 

ứng của thực vật với điều kiện bất lợi 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được điều kiện sống luôn có biên đổi và bản chất quá trình tiếp nhận tín hiệu ở sinh vật nói chung và thực vật nói riêng 
Phân tích được bản chất sinh học của phản ứng thực vật với điều kiện môi trường thay đổi. 

Dùng kiến thức chuyên sâu về bản chất sinh học của phản ứng thực vật với thay đổi môi trường để lí giải các hình thức thích ứng và 

thích nghi, các nhóm thực vật. 
Phân tích được sự hình thành đặc điểm thích nghi của thực vật với stress môi trường; Đề xuất hướng nghiên cứu đánh giá khả năng 

phản ứng của thực vật với stress môi trường qua các chỉ tiêu cụ thể. 

Sinh viên tham dự đủ các buổi học và có ý kiến cá nhân trong quá trình thảo luận, trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

43 Sinh lý học thực 
vật ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý thực vật ứng dụng trong thực tiễn sản xuất; Nhân sinh quan khoa học duy vật biện 

chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý thực vật ứng dụng phục vụ NCKH và thực tiễn nghề 
nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý thực vật ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích, so sánh được các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng 
Giải thích được cơ sở sinh lý học của các biện pháp điều chỉnh trao đổi nước ở cây trồng và ứng dụng 

Giải thích được cơ sở sinh lý học của các biện pháp bón phân ở cây trồng và ứng dụng 

Phân tích được chức năng sinh lý của quá trình quang hợp và ứng dụng trong tăng năng suất cây trồng 
Phân tích được vai trò của chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng và ứng dụng thực tiễn 

Phân tích được một số phương pháp trồng cây không dùng đất 

Giải thích được cơ sở sinh lý học của một số biện pháp điều khiển sự phát sinh hình thái trong sản xuất nông nghiệp và ứng dụng 

44 Lý sinh học 1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức chuyên sâu về lý sinh học. 

Hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu các hiện tượng lý sinh học trong tự nhiên và ứng dụng trong sản xuất 
Hình thành và phát triển năng lực phát hiện vấn đề có liên quan đến nghiên cứu, phản biện các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực lý sinh 

học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Người học hiểu được hệ sinh vật là một hệ mở và dị thể, các quá trình diễn ra trong đó tuân theo các nguyên lí của nhiệt động học 

Người học hiểu được sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ và nhiệt độ. Năng lượng hoạt hóa của các quá trình sinh học 

Người học nắm được cơ chế vận chuyển vật chất qua màng tế bào  
Cơ cở hóa lí của các hiện tượng điện động học, điện thế sinh vật và cơ chế truyền hưng phấn trong đối tượng sinh vật. 

Người học hiểu được sự ảnh hưởng ánh sáng đến hệ thống sống. Cơ chế tác dụng của tia tử ngoại tới axit nucletic và protein. 

Người học phân biệt được các nguồn tia phóng xạ. Cơ chế tương tác của tia phóng xạ lên cơ thể sống và các hiệu ứng sinh học liên 
quan đến sự chiếu xạ. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động, tích cực trong thảo luận; trung thực, khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

45 Hóa sinh ứng dụng 1. Mục tiêu học phần 
Ứng dụng được kiến thức Hóa sinh vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở giáo 

dục. 

Vận dụng thành công kiến thức Hóa sinh ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về Hóa sinh ứng dụng trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong 

sản xuất. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức Hóa sinh ứng dụng ở các 
cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Hóa sinh ứng dụng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích, đề xuất được các biện pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao sức khỏe 

cộng đồng. Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu protein, xacarit, lipid, vitamin trong giảng dạy và 

NCKH 
Phân tích mối quan hệ giữa sự rối loạn một số chỉ số trong máu và nước tiểu với bệnh lí ở cơ thể sống, cách thức phòng bệnh và sử 

dụng thuốc với một số bệnh ở người.Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu protein, xacarit, lipid, vitamin, 

hoocmon trong giảng dạy và NCKH 
Phân tích được tình trạng ô nhiễm môi trường ở một khu vực cụ thể và đề xuất được một số biện pháp sử lí. Thực hiện thành công các 

thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu thành phần các chất trong giảng dạy và NCKH 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

46 Enzim và ứng dụng 1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức Enzim vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức Enzim để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về Enzim trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức Enzim ở các cơ sở giáo 

dục và trong thực tiễn. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Enzim để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Biết về lịch sử và những vấn đề nghiên cứu enzim ở nước ta. Hiểu thế nào là enzim 
Biết và phân tích được đặc điểm cấu tạo của enzim, trung tâm hoạt động của enzim. Hiểu được bản chất và đặc tính của enzim. Tổng 

hợp được cách gọi tên và phân loại 6 nhóm enzim dựa vào các chức năng xúc tác 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Hiểu được cơ chế tác dụng của enzim.Phân tích được đặc điểm chung của quá trình hoạt hoá zymogen. Đánh giá được mức độ của 
các yếu tố có thể ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng của enzim 

Hiểu được tầm quan trọng của enzim. Tổng hợp được những ứng dụng của enzim trong đời sống, và đánh giá được mức độ cần thiết 

của các ứng dụng này 
Biết được các điều kiện để cho enzim hoạt động. Phát hiện và giải quyết vấn đề trong quá trình thực hành. Kỹ năng phân tích, vận 

dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất. 

Tự chọn nhóm 2: chọn 1 trong 4 môn 2 HK7   

47 Nguyên lý tiến hóa 
hình thái của thực 

vật 

1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng được kiến thức Tiến hóa của thực vật học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở 

các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức Tiến hóa của thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các vấn đề liên quan đến thực nghiêm, trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được các kiểu tiến hoá hình thái của thực vật để làm nổi bật sự tiến hóa thích nghi của thực vật hạt kín 

Phân tích vai trò của nguyên lý tiến hoá hình thái của cơ quan sinh dưỡng và tiến hoá của cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín 

 Phân tích được tiến hoá của sự thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín. 
 Giải thích được mối quan hệ giữa sự tiến hóa về hình thái và sinh sản liên quan đến môi trường sống. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

48 Đa dạng sinh học 

và bảo tồn tài 

nguyên thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Giảng dạy được các phần có liên quan ở trường phổ thông: Khoa học tự nhiên 6 (phần Đa dạng thế giới sống) Khoa học tự nhiên 8 

(Bảo vệ môi trường); Sinh học 10 (Sinh học và sự phát triển bền vững, Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống); 
Sinh học 12 (Sinh thái học và môi trường và chuyên đề Sinh thái nhân văn).  

Lập kế hoạch và hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về đa dạng sinh học và 

bảo tồn. 
Xác định được những việc làm của bản thân để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự 

nhiên. 

Góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước và ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời nâng cao vai trò của môn học đối với khoa 
học sinh học và đời sống, giúp người học say mê hơn trong học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp sau này. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn  
Đánh giá được giá trị của đa dạng sinh học; hiện trạng đa dạng sinh học, nguyên nhân gây suy thoái và đề xuất giải pháp hạn chế sự 

suy thoái 

Phân biệt được các phương thức và cách tiến hành bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay. 
Phối hợp với người khác trong quá trình nghiên cứu, tham gia được vào tất cả các công việc trong quá trình nghiên cứu, từ thu thập và 

xử lý số liệu, viết báo cáo về đa dạng sinh học và bảo tồn. 

Đề xuất được những việc làm của bản thân để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự 
nhiên. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

49 Vi sinh vật ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về vi sinh học. 

Vận dụng thành công kiến thức vi sinh học trong giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về vi sinh vật giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và 

trong sản xuất. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức vi sinh vật ứng dụng. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Vi sinh vật ứng dụng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được nguyên lý công nghệ vi sinh vật và các hướng ứng dụng của công nghệ vi sinh trong thực tiễn. 

Vận dụng được kỹ thuật phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật và vận dụng trong giảng dạy, thực hành và NCKH. 

Phân tích được công nghệ sản xuất một số sản phẩm: rượu, bia, công nghệ sản xuất thực phẩm lên men… Vận dụng kiến thức vào 
giảng dạy và hướng dẫn học sinh NCKH. 

Phân tích được công nghệ sản xuất protein đơn bào, sản xuất phân đạm và phân bón hữu cơ vi sinh, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học… 

Vận dụng kiến thức vào giảng dạy và hướng dẫn học sinh NCKH. 
Phân tích được công nghệ sản xuất vitamin, kháng sinh, vaccine 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý nước thải, phế thải và tạo sản phẩm. Vận dụng kiến thức vào giảng dạy và 
hướng dẫn học sinh NCKH. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

50 Công nghệ sản xuất 
nấm thực phẩm và 

nấm dược liệu 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực sử dụng kiến thức sinh học để giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật trong công nghệ 

sản xuất nấm thực phẩm và nấm dược liệu.  

Hình thành và phát triển năng lực thực hành các biện pháp kỹ thuật trong công nghệ sản xuất nấm thực phẩm và nấm dược liệu. 
Hình thành và phát triển năng lực sử dụng kiến thức về công nghệ sản xuất nấm thực phẩm và nấm dược liệu trong giảng dạy, hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cơ giáo dục. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện các vấn đề trong nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trong công nghệ sản xuất nấm thực 
phẩm và nấm dược liệu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được vai trò của nấm, giá trị dinh dưỡng và giá trị làm thuốc của nấm. 
Phân tích được đặc điểm hình thái của nấm, quá trình sinh trưởng của nấm và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng phát 

triển của nấm. 

Phân tích được vai trò của các loại nguyên liệu nuôi trồng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất, chất lượng của nấm. 
Thiết kế được mô hình nuôi trồng nấm và thực hiện thành công các trồng một số loại nấm. 

Giải thích và vận dụng được các bước trong kỹ thuật nuôi trồng một số loại nấm có hiệu quả. 

Phân biệt được một số đối tượng gây hại cho nấm trong quá trình nuôi trồng và biện pháp phòng trừ; thực hiện thành công một số 
biện pháp phòng trừ một số bệnh hại nấm cụ thể. 

Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật thu hái và chế biến, bảo quản nấm; Thực hiện thành công các thí nghiệm nghiên 

cứu phương pháp bảo quản và chế biến nấm trong giảng dạy và NCKH. 
Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

Tự chọn nhóm 3: chọn 1 trong 7 môn 2 HK7   

51 Tập tính học động 

vật 

1. Mục tiêu học phần 

'Sử dụng được kiến thức tập tính động vật vào giảng dạy môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức tập tính động vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Có khái niệm, kiến thức và phương pháp luận cơ bản về tập tính động vật, biểu hiện, cơ chế hình thành tập tính ở động vật. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức về tập tính động vật ở 
các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức tập tính động vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được một số khái niệm cơ bản về tập tính và vai trò của tập tính ở động vật. 

Phân tích được vai trò, mối quan hệ của thần kinh và hoocmon trong sự hình thành tập tính. 
Biết được một số dạng tập tính ở động vật; Phân tích được ý nghĩa của các dạng tập tính này với điều kiện tồn tại của côn trùng; Vận 

dụng một số tập tính trong bảo vệ, nhân nuôi và hạn chế tác hại côn do côn trùng. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

52 Côn trùng học đại 

cương và ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức kiến thức côn trùng học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức côn trùng học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Trình bày được kiến thức cơ bản về côn trùng: hình thái giải phẫu, sinh lý, sinh học, sinh thái học và khái quát đặc điểm phân loại một 
số bộ thuộc lớp côn trùng; Nhận biết được một số bộ côn trùng thường gặp; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển của cá thể, quần thể côn trùng và vai trò của nó với hệ sinh thái. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức côn trùng học ở các cơ 
sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức kiến thức côn trùng học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân biệt được các đại diện thuộc lớp côn trùng với các lớp động vật khác; Biết được vai trò và tác hại của côn trùng. 

Trình bày được khái quát đặc điểm hình thái của đầu, ngực và bụng của con trùng; Phân tích được các đặc điểm của đầu, ngực và 
bụng thích nghi với các đời sống khác nhau. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Trình bày được đặc điểm giải phẫu và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan ở côn trùng; Phân tích được đặc điểm hình thái giải phẫu 
và một số hoạt động sinh lý ở côn trùng thích nghi với môi trường sống của chúng; Biết cách thu thập và bảo quản mẫu vật côn trùng; 

Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế. 

Phân tích được các phương thức sinh sản và biến thái ở côn trùng, hiện tượng đình dục ở côn trùng; Vận dụng kiến thức đã học để 
giải thích một số hiện tượng trong thực tế. 

Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến côn trùng và ứng dụng của chúng trong việc hạn chế dịch hại do côn trùng 

trên đồng ruộng, bảo quản nông sản. và một số ứng dụng khác; Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong thực 
tế. 

Nhận biết được các bộ côn trùng ngoài tự nhiên 

53 Sinh lý học nội tiết 
và ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về sinh lý học nội tiết và ứng dụng. 

Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh lý học nội tiết và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải 

nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức sinh lý học nội tiết và 

ứng dụng ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học nội tiết và ứng dụng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được đặc điểm, tác dụng sinh lý chung của hormone. Giải thích và vận dụng được cơ chế điều hòa bài tiết hormon vào 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Phân tích và vận dụng được vai trò của các tuyến nội tiết trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giải thích được cơ sở sinh lý và 

đưa ra một số biện pháp phòng ngừa các rối loạn nội tiết trong cơ thể. 

Phân tích được cấu trúc, vai trò của các loại thụ thể tiếp nhận hormone. Giải thích và vận dụng được cơ chế phân tử của sự dẫn truyền 
tín hiệu hormone trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

54 Sinh lý học sinh 

sản và ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức Sinh lý học sinh sản và ứng dụng vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức Sinh lý học sinh sản và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở 

giáo dục. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung rèn luyện kĩ năng sống, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thanh niên liên 

quan đến kiến thức Sinh lý học sinh sản và ứng dụng ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học sinh sản và ứng dụng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được ý nghĩa của sự sinh sản. Phân tích được sự phát triển giới tính; Vận dụng kiến thức sinh lý sinh sản và sự phát triển 
giới tính vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được chức năng sinh lý sinh dục nam, sự rối loạn chức năng sinh sản nam; Vận dụng kiến thức sinh lý sinh dục nam vào 

cuộc sống và giảng dạy phổ thông 
Phân tích được chức năng sinh lý sinh dục nữ, chu kỳ kinh nguyệt, dậy thì và mãn kinh; Vận dụng kiến thức sinh lý sinh dục nữ vào 

cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được ưu nhược điểm của các biện pháp tránh thai, các biện pháp hỗ trợ sinh sản; Vận dụng kiến thức điều khiển sinh sản 
vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được các biện pháp tránh thai, các biện pháp hỗ trợ sinh sản; Vận dụng kiến thức điều khiển sinh sản vào cuộc sống và 

giảng dạy phổ thông 
Phân tích được hiện tượng mộng tinh (di tinh), đồng sinh, chửa ngoài dạ con, dị tật, quái thai và lại giống; Vận dụng kiến thức bất 

thường sinh dục và sinh sản vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích bệnh do virus và vi khuẩn; Vận dụng kiến thức bệnh truyền nhiễm qua sinh sản vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 
Phân tích được những yếu tố tạo nên sức khoẻ sinh sản vị thành niên, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.; Vận dụng kiến 

thức sức khỏe sinh sản vị thành niên vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

55 Sinh lý học hoạt 
động thần kinh cấp 

cao 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về sinh lý học thần kinh cấp cao. 

Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh lý học thần kinh cấp cao để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức sinh lý học thần kinh cấp 

cao ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học thần kinh cấp cao để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được các hướng nghiên cứu hoạt động thần kinh cấp cao. Giải thích và vận dụng được học thuyết của Pavlov về hoạt động phản 

xạ, thuyết hệ thống chức năng của Anookhin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Phân tích được nội dung của các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao. Giải thích và vận dụng được các quy luật hoạt động thần kinh 

cấp cao vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Phân tích được các học thuyết và chức năng của cảm xúc. Giải thích và vận dụng được cơ chế của cảm xúc vào giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học. 

Thực hiện được một số phương pháp đánh giá cảm xúc và ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

Phân tích được các đặc điểm của trí nhớ, các loại trí nhớ. 

Giải thích và vận dụng được cơ chế hình thành trí nhớ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

56 Dinh dưỡng và vệ 
sinh an toàn thực 

phẩm 

1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng được kiến thức DDVVSATTP vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở 

giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức DDVVSATTP để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện thành công các điều tra, thực nghiêm, phân tích số liệu về DDVVSATTP trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa 

học và trong thực tiễn đời sống. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung giáo dục DDVVSATTP ở các cơ sở giáo dục và trong cộng đồng. 
Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích tìm hiểu về dinh dưỡng người và có ý thức vận dụng vào các hoạt động giảng dạy, tổ chức hoạt 

động trải nghiệm hướng nghiệp ở phổ thông 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được tầm quan trọng của năng lượng và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể người; Giải thích được ảnh hưởng của các yếu 

tố đến việc hấp thu, sử dụng các chất dinh dưỡng của cơ thể, vận dụng trong thực tiễn đời sống. 

Phân tích được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các loại lương thưc, thực phẩm; Phân tích được cơ sở của các biện pháp đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vận dụng trong thực tiễn đời sống. 

Phân tích được các biện pháp phòng chống một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng vận dụng trong đời sống và nghiên cứu khoa học; 

Thiết kế được phiếu điều tra về kiến thức, thực hành phòng chống một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng trong cộng đồng. 
Phân tích được các nguyên tắc của chế độ dinh dưỡng hợp lí; Phân tích được chế độ dinh dưỡng của một số đối tượng, vận dụng trong 

thực tiễn và nghiên cứu khoa học.; Phân tích được các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng, can thiệp dinh dưỡng cho cá thể, 

cộng đồng; Xây dựng được khẩu phần ăn cân đối, hợp lí cho đối tượng cụ thể; Thực hiện được đánh giá dinh dưỡng cho cá nhân, 
cộng đồng; Thiết kế được một số kế hoạch giáo dục dinh dưỡng trong trường học, trong cộng đồng. 

Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

57 Chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng 

1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng được kiến thức CSSKCĐ vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức CSSKCĐ để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các điều tra, thực nghiêm, phân tích số liệu về CSSKCĐ trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và 
trong thực tiễn đời sống. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung giáo dục CSSKCĐ ở các cơ sở giáo dục và trong cộng đồng. 

Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích chăm sóc sức khỏe cộng đồng và có ý thức vận dụng vào các hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động 
trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh ở phổ thông 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được tầm quan trọng của nghiên cứu và thực hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng 
đến sức khỏe của cộng đồng; Nhận dạng được các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng; xây dựng được kế hoạch bảo vệ và tăng cường 

sức khỏe cộng đồng. 

Phân tích được tầm quan trọng của CSSKBĐ, nguyên tắc cơ bản của CSSKBĐ. Đề xuất được các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt 
động CSSKBĐ tại cộng đồng; Thực hành thiết kế thành công một số hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiệu quả hoạt động 

CSSKBĐ tại cộng đồng. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; phòng tránh bệnh xã hội; Thực hành thiết kế được phiếu khảo sát 
về nhận thức, kỹ năng hành động của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội; thiết kế được 

hoạt động giáo dục phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng tránh bệnh xã hội trong cộng đồng. 

Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

Tự chọn nhóm 4: chọn 1 trong 4 môn       

58 Di truyền học 

người và ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức di truyền học người và ứng dụng vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức di truyền học người và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, các hoạt động trải nghiệm 
ở các cơ sở giáo dục đặc biệt là ở các trường phổ thông. Phân tích được một số bài báo trên các tạp trí uy tín về một số thành tựu di 

truyền học người và ứngdụng tại Việt Nam và trên thế giới. 
Tích cực, chủ động, trung thực, hợp tác trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được các phương pháp nghiên cứu cổ điển và hiện đại được sử dụng trong nghiên cứu DT người. 
Hiểu được cơ sở khoa học của DT liên kết giới tính, giải thích được cơ sở sinh con trai, con gái. 

Giải thích được một số nguyên nhân vô sinh ở người và cách khắc phục. 

Vận dụng thành công kiến thức di truyền học người và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, các hoạt động trải nghiệm 
ở các cơ sở giáo dục đặc biệt là ở các trường phổ thông.  

Phân loại được một số bệnh di truyền người ở cấp độ phân tử và tế bào, hiểu được cơ sở di truyền của bệnh ung thư và nguyên nhân 

ung thư. Sinh viên tự sưu tập và phân tích được một số bài báo trên các tạp trí uy tín về một số thành tựu di truyền học người tại Việt 
Nam và trên thế giới theo chủ đề được giao. 

Biết được vai trò của di truyền học tư vấn, liệu pháp gen trong thực tiễn cuộc sống 

Hiểu được kiến thức lý thuyết để vận dụng giải các bài tập. 
Hiểu về sự di truyền trí thông minh và vai trò của việc xác định chỉ số IQ, EQ 

Hiểu được phương pháp và vai trò chuẩn đoán trước sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

59 Di truyền học quần 

thể 

1. Mục tiêu học phần 

Hinh thành và phát triển năng lực kiến thức về di truyền học quần thể.. 
Vận dụng thành công kiến thức di truyền học quần thể để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, thực tiễn ở các cơ sở giáo dục. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức di truyền học quần thể ở 

các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Di truyền học quần thể để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Vận dụng được kiến thức các khái niệm tần số alen, tần số kiểu gen… trong giảng dạy và NCKH 
Phân tích được nội dung, điều kiện nghiệm đúng và cách xác định tần số alen, tần số kiểu gen, kiểu hình của quần thể giao phối ở 

trạng thái cân bằng; Vận dụng kiến thức để tính tần số alen, tần số kiểu gen khi một gen có nhiều hơn 2 alen và gen năm trên NST 

giới tính. 
Vận dụng các kiến thức để tính được tần số alen, tần số kiểu gen trong giảng dạy và NCKH.  

Phân tích được kiến thức về các nhân tố làm biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen trong quần thể. Vận dụng kiến thức giải thích 
được tại sao kích thước quần thể dưới mức tới hạn thì quần thể dễ bị diệt vong.. 

Vận dụng được kiến thức về tiến hóa phân tử, quá trình hình thành loài mới, tiến bộ sinh học và thoái bộ sinh học trong giảng dạy và 

NCKH. 
Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luân, tích cực, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

60 Cơ sở di truyền học 

chọn giống động 

vật và thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức di truyền chọn giống động vật và thực vật vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần 

nông nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức di truyền chọn giống động, thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, các hoạt động trải 

nghiệm ở các cơ sở giáo dục đặc biệt là ở các trường phổ thông 

Thực hiện thành công các thí nghiệm đơn giản về lai tạo giống ở một số loài thực vật; làm các video; chuyên đề; phân tích các bài báo 
trên các tạp trí uy tín về một số thành tựu chọn giống tạo giống động, thực vật tại Việt Nam và trên thế giới. Xây dưng và tổ chức một 

số hoạt động trải nghiệm ứng dụng chọn tạo giống vật nuôi, cây trong trong thực tế sản xuất. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức cơ sở di truyền chọn 
giống động, thực vật ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

37   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu được tầm quan trọng của các loại vật liệu khởi đầu trong chọn giống 

Hiểu được cơ sở và nguyên tắc của các phương pháp tạo vật liệu khởi đầu 

Phân tích được cơ sở lý thuyết và quy trình chung của công tác chọn giống thông qua lai tạo và gây đột biến thực nghiệm. 
Xây dưng và tổ chức một số hoạt động trải nghiệm ứng dụng chọn tạo giống vật nuôi, cây trong trong thực tế sản xuất. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm đơn giản về lai tạo giống ở một số loài thực vật như khử đực ở hoa ly, lúa và lai hữu tính ở lúa, 

cà chua, hoa ly; phân tích các bài báo trên các tạp trí uy tín về một số thành tựu chọn giống tạo giống động, thực vật tại Việt Nam và 
trên thế giới.  

Hiểu được vai trò và tầm quan trọng nguồn gen động vật ở nước ta 

Nắm được cơ sở di truyền một số tính trạng ở vật nuôi, các phương pháp chọn giống và đánh giá vật nuôi 
Hiểu được vai trò và tầm quan của ưu thế lai và cơ sở di truyền của ưu thế lai ở vật nuôi, cách duy trì ưu thế lai ở vật nuôi 

61 Hệ sinh thái nông 

nghiệp và phát 
triển nông nghiệp 

bền vững 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững. 
Hình thành và phát triển năng lực thực hành về hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững. 

Hình thành và phát triển năng lực sử dụng kiến thức về về hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững trong giảng 

dạy, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cơ giáo dục. 
Hình thành và phát triển năng lực phát hiện các vấn đề trong nghiên cứu về hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền 

vững. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Giải thích được sự giống và khác nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp. Phân tích được các mối quan hệ giữa 

các yếu tố trong HST nông nghiệp. 

Vận dụng được các nguyên lý, quan điểm và định hướng cho phát triển bền nông nghiệp bền vững. 
Phân tích được mô hình VAC; RVAC. Thực hiện được các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu mô hình VAC và RVAC. 

Phân tích được cơ sở khoa học của biện pháp IPM. Thiết kế được các hoạt động của chương trình IPM ở cây lúa trong giảng dạy và 

NCKH. 

Phân tích được nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện được một số biện pháp kỹ thuật hữu cơ. 

Vận dụng được các tiêu chuẩn của VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong sản xuất và giảng dạy. 

Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu với sản xuất nông nghiệp và đời sống xã hội. Thực hiện được một số giải pháp ứng phó 
với biến đổi khí hậu trong giảng dạy và NCKH. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, trung thực thực hiện các câu hỏi thảo luận cá nhân và thảo luận nhóm. 

33   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II.3 Nghiệp vụ sư phạm 37     

Bắt buộc 33     

62 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1. Mục tiêu học phần 

Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 
Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 

Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 

hiện tượng tâm lý cá nhân; 
Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 

hoạt động sư phạm; 
Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 

của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  
Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 
phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

63 Tâm lý học lứa tuổi 
và Tâm lý học sư 

phạm (Tâm lý học 

2) 

1.Mục tiêu học phần 
Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 
học sinh; 

Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; 
Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 

giáo; 
Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 

phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 
Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo 

đối với sự phát triển của học sinh 

Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 
thầy giáo tốt trong tương lai; 

Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

64 Những vấn đề 

chung về giáo dục 
học (Giáo dục học 

1) 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 
xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 

các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 
Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 
Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

65 Lý luận dạy học và 
lý luận giáo dục ở 

trường phổ thông 

(Giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 
Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 
chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 
học sinh. 

66 Thực hành sư 

phạm 1  
(1 TLGD, 1 PPDH) 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được quy trình vào tập luyện các kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Khái quát hóa 
được những điểm cần lưu ý khi thiết kế kế hoạch dạy học theo quy trình. 

Thực hiện được các thao tác của kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo sự hướng dẫn hoặc ghi nhớ 

Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp của bản thân trong hiện tại và tương lai. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tập ghi biên bản dự giờ, tự lên kế hoạch học học phần. 

Xác định mục tiêu bài học/chủ đề; Phân tích được cấu trúc nội dung của môn học/ chủ đề/ phần của bài học. 
Xác định được phương tiện – phương pháp dạy học theo nội dung môn học; Vận dụng được quy trình dạy học các PPDH tương ứng 

với các nội dung/thành phần kiến thức cụ thể của môn học. 

Thiết kế được các phương tiện dạy học đơn giản tương ứng với các nội dung cụ thể của môn học; Thiết kế được câu hỏi phù hợp với 
mục tiêu, nội dung, phương tiện dạy học môn học; Thiết kế được các hoạt động học tập dựa trên mục tiêu và nội dung của môn học; 

Tổ chức được hoạt động dạy học theo kế hoạch bài học đã thiết kế. 

Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

67 Thực hành sư 

phạm 2  

(1 TLGD, 1 PPDH) 

1. Mục tiêu học phần 

Phát triển được các kĩ năng dạy học cơ bản trong việc thiết kế kế hoạch bài dạy một số chủ đề thuộc môn Sinh học THPT bao gồm 

các KN: xác định mục tiêu, phân tích nội dung chủ đề, lựa chọn PPDH, KTDH, PTDH, HTTCDH, PP và CC KTĐG phù hợp để hình 
thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Vận dụng được các kĩ năng tổng hợp để tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch bài dạy một số chủ đề môn Sinh học THPT trong đó đòi 

hỏi vận dụng linh hoạt các KN như: KN đặt vấn đề vào bài, chuyển ý; KN xử lí tình huống sư phạm liên quan tới bài học; KN tổ chức 
các hoạt động học tập bằng nhiều PP và KT dạy học; KN củng cố bài học bằng nhiều hình thức; KN kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của HS sau một bài học, từ đó rút kinh nghiệm và cải tiến phù hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.Chăm chỉ, 

tích cực, chủ động trong học tập, thực hành giảng tập.  

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung môn Sinh học và phương pháp dạy học môn Sinh học để nâng cao trình độ, 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong Chương trình Sinh học THPT thông qua việc: Xác định được mục tiêu; phân tích 

và xây dựng được nội dung chủ đề; xác định được hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn được phương tiện dạy học, lựa chọn và sử 

dụng được PPDH, KTDH; thiết kế được các hoạt động dạy học cho môt số chủ đề Sinh học THPT theo hướng phát triển phẩm chất, 
năng lực học sinh. 

Thực hiện được kế hoạch bài dạy một số chủ đề môn Sinh học THPT trong đó vận dụng linh hoạt các KN như: KN đặt vấn đề vào 

bài, chuyển ý; KN xử lí tình huống sư phạm liên quan tới bài học; KN tổ chức các hoạt động học tập bằng nhiều PP và KT dạy học; 
KN củng cố bài học bằng nhiều hình thức; KN kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS sau một bài học, từ đó rút kinh nghiệm và 

cải tiến phù hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thông qua các giờ học lí thuyết và thực hành 
giảng tập môn Sinh học 11. 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

68 Lý luận dạy học 

sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ của LLDHSH và mối quan hệ giữa LLDHSH với các khoa học có liên quan; Phân tích được 
nhiệm vụ, nội dung chương trình môn Sinh học phổ thông 

Phân tích được bản chất, cấu trúc và vai trò của phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, các phương 

pháp kiểm tra – đánh giá môn Sinh học ở trường phổ thông 
Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp của bản thân trong hiện tại và tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Xác định được vị trí, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn LLDHSH 
Xác định được nhiệm vụ, nội dung chương trình môn Sinh học THPT 

Hệ thống hóa được các phương pháp dạy học trong dạy học bài lên lớp nghiên cứu tài liệu mới, bài lên lớp ôn tập – củng cố, bài lên 

lớp kiểm tra – đánh giá; Phân tích được bản chất, vai trò, ưu điểm – hạn chế của loại phương tiện dạy học môn Sinh học 
Phân biệt được các hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông (bản chất, vai trò, cách tiến hành). 

Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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69 Thực hành thiết kế 

kế hoạch dạy học 

môn Sinh học 

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được quy trình vào tập luyện các kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Sinh học; Khái quát hóa được những điểm cần lưu 

ý khi thiết kế kế hoạch dạy học theo quy trình. 

Thực hiện được các thao tác của kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo sự hướng dẫn hoặc ghi nhớ 
Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp của bản thân trong hiện tại và tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Ghi chép được nội dung buổi dự giờ theo mẫu phiếu dự giờ cung cấp sẵn 
Phát biểu được mục tiêu môn học theo hướng tiếp cận đầu ra; Phân tích được cấu trúc nội dung của môn học/ chủ đề/ phần của bài 

học. 

Xác định được phương tiện – phương pháp dạy học theo nội dung môn học; Vận dụng được quy trình dạy học các PPDH tương ứng 
với các nội dung/thành phần kiến thức cụ thể của môn học. 

Thiết kế được các phương tiện dạy học đơn giản tương ứng với các nội dung cụ thể của môn học; Thiết kế được câu hỏi phù hợp với 

mục tiêu, nội dung, phương tiện dạy học môn học; Thiết kế được các hoạt động học tập dựa trên mục tiêu và nội dung của môn học 

Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

70 Dạy học môn Khoa 

học tự nhiên ở 
trường phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được các cơ sở lí thuyết về dạy học môn KHTN bao bồm khái niệm, tính tất yếu của dạy học tích hợp trong môn KHTN; 
đặc điểm môn học, nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học môn KHTN; nguyên tắc xây dựng chương trình môn KHTN; mạch nội dung 

và logic cấu trúc môn KHTN. 

Phân tích và lựa chọn được các phương pháp, kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và công 
cụ kiểm tra đánh giá môn KHTN một cách phù hợp theo hướng phát triển năng lực học sinh. 

Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề thuộc môn KHTN bao gồm xác định mục tiêu, phân tích nội dung chủ đề, lựa chọn 

PPDH, KTDH, PTDH, HTTCDH phù hợp để có thể hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 
Tổ chức thực hiện được kế hoạch bài dạy một số chủ đề môn KHTN thông qua thực hành giảng tập, rút kinh nghiệm và cải tiến phù 

hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành giảng tập. Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung môn 

KHTN và phương pháp dạy học môn KHTN để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được bản chất của dạy học tích hợp (DHTH), các quan điểm, xu hướng DHTH và tính tất yếu của DHTH môn KHTN ở 
trường PT; Trình bày được đặc điểm môn KHTN; Phân tích được các nguyên tắc xây dựng chương trình môn KHTN;  

Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn KHTN ở trường PT (hình thành và phát triển cho HS những năng lực KHTN nào? Biểu hiện 

của từng thành phần năng lực đặc thù đó);  
Trình bày được mạch nội dung và logic cấu trúc chương trình môn KHTN. Sơ đồ hóa được nội dung môn KHTN 6, 7, 8, 9. Nhận 

định được các thành phần kiến thức trong KHTN 6,7,8,9. 

Nhận định được phương tiện dạy học phù hợp với nội dung dạy học cho một số chủ đề thuộc môn KHTN. Đề xuất được ý tưởng về 
PTDH phù hợp cho môn KHTN. 

Trình bày được bản chất của một số PPDH, KTDH có thể sử dụng trong dạy học môn KHTN từ đó đưa ra những định hướng trong 
lựa chọn PPDH và KTDH phù hợp vào thiết kế kế hoạch bài dạy cho một số chủ đề môn KHTN. 

Trình bày được các hình thức tổ chức dạy học trong môn KHTN ngoài hình thức bài lên lớp đảm bảo tính đa dạng trong việc lựa chọn 

các hình thức tổ chức dạy học môn KHTN ở trường phổ thông. 
Trình bày được định hướng về KTĐG, hình thức, phương pháp và công cụ sử dụng trong đánh giá môn KHTN theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực người học. 

Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong Chương trình PT 2018 môn KHTN thông qua việc: Xác định được mục tiêu; 
phân tích và xây dựng được nội dung; xác định được hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn được phương tiện, PPDH, KTDH; thiết kế 

được các hoạt động dạy học cho môt số chủ đề đó. 

Thực hiện được kế hoạch bài dạy một số chủ đề KHTN đã thiết kế từ đó tự đánh giá, đánh giá chéo để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, 
cải tiến kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tiến hành được một số thí nghiệm trong chương 

trình môn KHTN. 

Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thông qua các giờ học lí thuyết và thực hành 
giảng tập môn KHTN. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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71 Dạy học môn Sinh 

học 10 ở trường 

phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 
Trình bày được các cơ sở lí thuyết về dạy học môn Sinh học 10 bao gồm đặc điểm môn Sinh học 10, nguyên tắc xây dựng chương 

trình môn Sinh học 10; nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học Sinh học 10; mạch nội dung và logic cấu trúc môn Sinh học 10 THPT. 

Phân tích và lựa chọn được các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp 
và công cụ kiểm tra đánh giá môn Sinh học 10 một cách phù hợp theo hướng phát triển năng lực học sinh. 

Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề thuộc môn Sinh học 10 bao gồm xác định mục tiêu, phân tích nội dung chủ đề, lựa 

chọn PPDH, KTDH, PTDH, HTTCDH, PP và CC KTĐG phù hợp để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 
Tổ chức thực hiện được kế hoạch bài dạy một số chủ đề môn Sinh học 10 thông qua thực hành giảng tập, rút kinh nghiệm và cải tiến 

phù hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.  

Tiến hành được các thí nghiệm trong chương trình Sinh học 10 THPT.Chăm chỉ, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành giảng 
tập.  

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung môn Sinh học và phương pháp dạy học môn Sinh học 10 để nâng cao trình 

độ, đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được đặc điểm môn Sinh học 10; Phân tích được các nguyên tắc xây dựng chương trình môn Sinh học 10. 
Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn Sinh học 10 ở trường PT (hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất, năng lực chung, 

năng lực Sinh học nào? Biểu hiện của từng thành phần năng lực đặc thù đó);  

Trình bày được mạch nội dung và logic cấu trúc chương trình Sinh học 10. Sơ đồ hóa được nội dung từng chủ đề lớn trong chương 
trình Sinh học 10. Nhận định và lấy được ví dụ về các thành phần kiến thức có trong chương trình Sinh học 10.  

Nhận định được phương tiện dạy học phù hợp với nội dung dạy học cho một số chủ đề thuộc môn Sinh học 10. Đề xuất được ý tưởng 

về PTDH phù hợp cho môn Sinh học 10. 
Trình bày được bản chất của một số PPDH, KTDH có thể sử dụng trong dạy học môn Sinh học 10 từ đó đưa ra những định hướng 

trong lựa chọn PPDH và KTDH phù hợp với từng thành phần kiến thức, với từng loại bài trong môn Sinh học 10. 

Trình bày và vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Sinh học 10 ngoài hình thức bài lên lớp đảm bảo tính đa dạng 
trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học 10. 

Trình bày được định hướng về KTĐG, hình thức, phương pháp và công cụ sử dụng trong đánh giá môn Sinh học 10 theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học. Bước đầu thiết kế được một số công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực HS trong dạy học Sinh học 
10. 

Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong Chương trình Sinh học thông qua việc: Xác định được mục tiêu; phân tích và xây 

dựng được nội dung chủ đề; xác định được hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn được phương tiện dạy học, lựa chọn và sử dụng được 
PPDH, KTDH; thiết kế được các hoạt động dạy học cho môt số chủ đề Sinh học 10 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh. 

Thực hiện giảng tập được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong môn Sinh học 10 đã thiết kế từ đó tự đánh giá, đánh giá chéo để rút 
kinh nghiệm, điều chỉnh, cải tiến kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tiến hành được một số 

thí nghiệm trong chương trình môn Sinh học 10. 

Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thông qua các giờ học lí thuyết và thực hành 
giảng tập môn Sinh học 10. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

72 Dạy học môn Sinh 

học 11 ở trường 
phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được các cơ sở lí thuyết về dạy học môn Sinh học 11 bao gồm đặc điểm môn Sinh học 11, nguyên tắc xây dựng chương 
trình môn Sinh học 11; nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học Sinh học 11; mạch nội dung và logic cấu trúc môn Sinh học 11 

THPT.Phân tích và lựa chọn được các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, 

phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá môn Sinh học 11 một cách phù hợp theo hướng phát triển năng lực học sinh. 
Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề thuộc môn Sinh học 11 bao gồm xác định mục tiêu, phân tích nội dung chủ đề, lựa 

chọn PPDH, KTDH, PTDH, HTTCDH, PP và CC KTĐG phù hợp để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Tổ chức thực hiện được kế hoạch bài dạy một số chủ đề môn Sinh học 11 thông qua thực hành giảng tập, rút kinh nghiệm và cải tiến 
phù hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.  

Tiến hành được các thí nghiệm trong chương trình Sinh học 11 THPT.Chăm chỉ, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành giảng 

tập. 
 Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung môn Sinh học và phương pháp dạy học môn Sinh học 11 để nâng cao trình 

độ, đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Trình bày được đặc điểm môn Sinh học 11; Phân tích được các nguyên tắc xây dựng chương trình môn Sinh học 11. 
Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn Sinh học 11 ở trường PT (hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất, năng lực chung, 

năng lực Sinh học nào? Biểu hiện của từng thành phần năng lực đặc thù đó);  

Trình bày được mạch nội dung và logic cấu trúc chương trình Sinh học 11. Sơ đồ hóa được nội dung từng chủ đề lớn trong chương 
trình Sinh học 11. Nhận định và lấy được ví dụ về các thành phần kiến thức có trong chương trình Sinh học 11.  

Nhận định được phương tiện dạy học phù hợp với nội dung dạy học cho một số chủ đề thuộc môn Sinh học 11. Đề xuất được ý tưởng 

về PTDH phù hợp cho môn Sinh học 11. 
Trình bày được bản chất của một số PPDH, KTDH có thể sử dụng trong dạy học môn Sinh học 11 từ đó đưa ra những định hướng 

trong lựa chọn PPDH và KTDH phù hợp với từng thành phần kiến thức, với từng loại bài trong môn Sinh học 11. 

Trình bày và vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Sinh học 11 ngoài hình thức bài lên lớp đảm bảo tính đa dạng 
trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học 11. 

Trình bày được định hướng về KTĐG, hình thức, phương pháp và công cụ sử dụng trong đánh giá môn Sinh học 11 theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học. Bước đầu thiết kế được một số công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực HS trong dạy học Sinh học 

11. 

Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong Chương trình Sinh học thông qua việc: Xác định được mục tiêu; phân tích và xây 
dựng được nội dung chủ đề; xác định được hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn được phương tiện dạy học, lựa chọn và sử dụng được 

PPDH, KTDH; thiết kế được các hoạt động dạy học cho môt số chủ đề Sinh học 11 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh. 
Thực hiện giảng tập được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong môn Sinh học 11 đã thiết kế từ đó tự đánh giá, đánh giá chéo để rút 

kinh nghiệm, điều chỉnh, cải tiến kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tiến hành được một số 

thí nghiệm trong chương trình môn Sinh học 11. 
Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thông qua các giờ học lí thuyết và thực hành 

giảng tập môn Sinh học 11. 

73 Dạy học môn Sinh 

học 12 ở trường 

phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được các cơ sở lí thuyết về dạy học môn Sinh học 12 bao gồm đặc điểm môn Sinh học 12, nguyên tắc xây dựng chương 

trình môn Sinh học 12; nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học Sinh học 12; mạch nội dung và logic cấu trúc môn Sinh học 12 THPT. 

Phân tích và lựa chọn được các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp 

và công cụ kiểm tra đánh giá môn Sinh học 12 một cách phù hợp theo hướng phát triển năng lực học sinh. 
Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề thuộc môn Sinh học 12 bao gồm xác định mục tiêu, phân tích nội dung chủ đề, lựa 

chọn PPDH, KTDH, PTDH, HTTCDH, PP và CC KTĐG phù hợp để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Tổ chức thực hiện được kế hoạch bài dạy một số chủ đề môn Sinh học 12 thông qua thực hành giảng tập, rút kinh nghiệm và cải tiến 
phù hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

 Tiến hành được các thí nghiệm trong chương trình Sinh học 12 THPT.Chăm chỉ, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành giảng 

tập.  
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung môn Sinh học và phương pháp dạy học môn Sinh học 12 để nâng cao trình 

độ, đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được đặc điểm môn Sinh học 12; Phân tích được các nguyên tắc xây dựng chương trình môn Sinh học 12. 

Trình bày được nhiệm vụ dạy học môn Sinh học 12 ở trường PT (hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất, năng lực chung, 
năng lực Sinh học nào? Biểu hiện của từng thành phần năng lực đặc thù đó);  

Trình bày được mạch nội dung và logic cấu trúc chương trình Sinh học 12. Sơ đồ hóa được nội dung từng chủ đề lớn trong chương 

trình Sinh học 12. Nhận định và lấy được ví dụ về các thành phần kiến thức có trong chương trình Sinh học 12.  
Nhận định được phương tiện dạy học phù hợp với nội dung dạy học cho một số chủ đề thuộc môn Sinh học 12. Đề xuất được ý tưởng 

về PTDH phù hợp cho môn Sinh học 12. 

Trình bày được bản chất của một số PPDH, KTDH có thể sử dụng trong dạy học môn Sinh học 12 từ đó đưa ra những định hướng 
trong lựa chọn PPDH và KTDH phù hợp với từng thành phần kiến thức, với từng loại bài trong môn Sinh học 12. 

Trình bày và vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Sinh học 12 ngoài hình thức bài lên lớp đảm bảo tính đa dạng 

trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học 12. 
Trình bày được định hướng về KTĐG, hình thức, phương pháp và công cụ sử dụng trong đánh giá môn Sinh học 12 theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học. Bước đầu thiết kế được một số công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực HS trong dạy học Sinh học 

12. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Thiết kế được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong Chương trình Sinh học thông qua việc: Xác định được mục tiêu; phân tích và xây 
dựng được nội dung chủ đề; xác định được hình thức tổ chức dạy học; lựa chọn được phương tiện dạy học, lựa chọn và sử dụng được 

PPDH, KTDH; thiết kế được các hoạt động dạy học cho môt số chủ đề Sinh học 10 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh. 
Thực hiện giảng tập được kế hoạch bài dạy một số chủ đề trong môn Sinh học 12 đã thiết kế từ đó tự đánh giá, đánh giá chéo để rút 

kinh nghiệm, điều chỉnh, cải tiến kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tiến hành được một số 

thí nghiệm trong chương trình môn Sinh học 12. 
Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thông qua các giờ học lí thuyết và thực hành 

giảng tập môn Sinh học 12. 

74 PP NCKH chuyên 
ngành và GD 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển năng lực kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành sinh học và nghiên cứu khoa 

học giáo dục. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu. 
Hình thành và phát triển năng lực xử lý kết quả NCKH và công bố kết quả nghiên cứu khoa học. 

Hình thánh và phát triển năng lực kiến thức về phương pháp NCKH đặc trưng của các chuyên ngành hẹp trong sinh học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được các khái niệm cơ bản về khoa học, NCKH, công nghệ và chuyển giao công nghệ. Phân tích được qui luật phát triển 

của khoa học và công nghệ. 

Trình bày được vai trò và chức năng của NCKH. Phân tích được các quan điểm tiếp cận trong NCKH và các cơ chế sáng tạo trong 
NCKH và vận dụng được kiến thức NCKH chung vào NCKH chuyên ngành sinh học. 

Trình bày được các khái niệm đề tài, đề cương, các ấn phẩm công bố kết quả NCKH. Phân tích được mối quan hệ tên đề tài, mục tiêu 

và nội dung NCKH trong đề cương NCKH và vận dụng kiến thức để xây dựng được đề cương NCKH khả thi. 
Trình bày được đặc trưng phương pháp NC các chuyên ngành hẹp trong sinh học. Phân tích được sự khác và giống nhau giữa NCKH 

sinh học và NCKH giáo dục và vận dụng kiến thức để thực hiện được hướng dẫn học sinh làm quen với NCKH.  

Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động hoàn thành các bài tập và thảo luận nhóm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

75 Thực tập sư phạm 

1 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học. 3 HK5 Theo quy chế TTSP 

76 Thực tập sư phạm 

2 

Đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn các trường THPT, rèn năng lực công tác chủ nhiệm, năng lực dạy học, năng lực nghiên cứu KHGD 4 HK8 Theo quy chế TTSP 

Tự chọn NVSP 1. Chọn 1 môn trong 8 môn sau: 2 HK4   

77 Rèn luyện NVSP 

thường xuyên 

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy 

học phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

78 Giao tiếp sư phạm 1. Mục tiêu học phần 

Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 

sống và trong môi trường sư phạm; 

Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 
Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 

theo nhóm; 

Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 
trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 
Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao tiếp 
của bản thân 

Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

79 Tham vấn học 
đường 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

 Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  
Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham 
vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

80 Tâm lý học giới 

tính 

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tínhPhân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm 

lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 
Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 

Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh 
văn hóa 

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo; 
Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân tích 

được bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 

Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 

biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.  
Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

81 Giáo dục hướng 

nghiệp trong dạy 

học môn Sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Phân tích được cơ sở lí thuyết về giáo dục hướng nghiệp gồm: tại sao cần giáo dục hướng nghiệp; bản chất của công tác hướng 

nghiệp; những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực sinh học; nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp; phương pháp và kĩ 
thuật dạy học sử dụng khi giáo dục hướng nghiệp; cấu trúc bản kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch dạy học một số chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học. 

Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho việc thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học một số chủ đề giáo dục 
hướng nghiệp liên quan đến lĩnh vực Sinh học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Giải thích được tại sao cần giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; Nêu được bản chất của công tác hướng nghiệp và liệt kê được những 

ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Sinh học. 

Trình bày được nguyên tắc, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp; phương pháp và kĩ thuật dạy học sử dụng khi giáo dục hướng 
nghiệp; cấu trúc bản kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Thiết kế được bài dạy một số chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học. 

Tổ chức thực hiện được bài dạy một số chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học. 
Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tự học và tự bồi dưỡng để không ngừng 

nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

82 Tin học trong sinh 

học 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức tin học vào nghiên cứu và giảng dạy môn Sinh học, môn KHTN và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các 
cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức tin học trong sinh học để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu, giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở 

giáo dục. 
Sử dụng được tin học trong sinh học để trình bày các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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cứu khoa học và trong sản xuất.Sử dụng được tin học trong sinh học để xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa 
học chuyên ngành ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng về tin học trong sinh học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tạo được các công thức tính toán trong Excel; Phân tích các hàm cơ bản trong Excel; Vận dụng các hàm cơ bản trong Excel để xử lý 

dữ liệu sinh học. 
Sử dụng được thống kê mô tả, kiểm định giả thiết, phân tích phương sai, phân tích tương quan – hồi quy trong nghiên cứu sinh học; 

Vận dụng công cụ Analysis Toolpak xử lý các dữ liệu trong nghiên cứu sinh học. 

Trình bày được khái quát về tin sinh học và cơ sở dữ liệu sinh học; Phân tích một số công cụ phân tích cơ sở dữ liệu sinh học trực 
tuyến; Vận dụng một số công cụ trực tuyến trong việc phân tích trình tự sinh học. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

83 Phương tiện dạy 

học môn Sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học.  
Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện dạy học. 

Biên soạn hoặc thiết kế được các phương tiện dạy học Sinh học 

Sử dụng được các phương tiện dạy học Sinh học đáp ứng mục tiêu dạy học. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được khái niệm, phân loại, vai trò của phương tiện dạy học. Xác định được nguyên tắc và xu hướng sử dụng phương tiện 

dạy học. 
Biên soạn hoặc thiết kế được các phương tiện dạy học Sinh học truyền thống 

Biên soạn hoặc thiết kế được các phương tiện dạy học Sinh học có ứng dụng công nghệ thông tin 

Sử dụng được các phương tiện dạy học Sinh học đáp ứng mục tiêu dạy học. 
Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch chi tiết cho việc vận dụng lý thuyết để thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp 

ứng mục tiêu dạy học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

84 Phát triển chương 

trình môn Sinh học 

ở trường phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực phân tích chương trình giáo dục tổng thể và chương trình giáo dục môn Sinh học ở phổ thống. 

Hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình môn Sinh học ở trường trung học phổ thống. 

Hình thành và phát triển năng lực xây dựng và giảng dạy các chủ đề tích hợp nội môn và liên môn trong giáo dục phổ thông. 
Hình thành và phát triển năng lực tự học, giao tiếp hợp tác để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng thực tiễn của đổi mới giáo 

dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. Phân tích được mối quan hệ giữa phát triển chương trình 

với kế hoạch dạy học bộ môn. 

Phân tích được vai trò của các bước trong xây dựng và phát triển chương trình 
Phân tích được những điểm mới của CT giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học. 

Thực hiện xây dựng được các chủ đề tích hợp liên môn và nội môn. 

Thống nhất được nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các chủ đề tích hợp liên môn, nội môn. 
Tham gia các buổi học đầy đủ, tích cực thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập về nhà 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

Tự chọn NVSP 2. Chọn 1 môn trong 6 môn sau 2 HK7   

85 Hướng dẫn giải Bài 

tập Sinh học phổ 
thông 

1. Mục tiêu học phần 

Phân tích được bản chất và vai trò của bài tập sinh học trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
Phân nhóm được các dạng bài tập sinh học cơ bản đang được sử dụng trong SGK, sách Bài tập và trong các đề thi tốt nghiệp THPT 

và các đề thi học sinh giỏi. 

Giải và khái quát được cách giải các dạng bài tập vận dụng kiến thức di truyền và biến dị 
Giải và khái quát được cách giải các dạng bài tập vận dụng kiến thức sinh thái học. 

Hướng dẫn được học sinh giải và khái quát được cách giải các dạng bài tập cơ bản đang được sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh 

giá kiến thức sinh học hiện nay 
Xây dựng được các dạng BT tương tự và sử dụng BT trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiến trong dạy học ở các cơ sở giáo dục 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được bản chất của bài tập và vai trò của bài tập được sử dụng trong các hoạt động dạy học môn Sinh học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân loại được các dạng BT sinh học cơ bản theo tiêu chí. 
Khái quát được PP giải một số nhóm bài tập dưới sự hướng dẫn của GV. 

Giải thành thạo các nhóm bài tập và hướng dẫn được HS PP giải các nhóm bài tập trong dạy học. 

Thực hiện biên soạn được một số BT theo các nhóm đã biết. Vận dụng linh hoạt dạy các bài tập trong các khâu của quá trình dạy học. 
Tự phân tích được các dạng bài tập và góp ý, đánh giá được các dạng bài tập của đồng nghiệp 

Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

86 Thiết kế công cụ 
kiểm tra đánh giá 

phẩm chất và năng 

lực học sinh môn 
Sinh học 

1. Mục tiêu học phần 
Trình bày được xu hướng hiện đại về KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.  

Trình bày được các hình thức, phương pháp, công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực học sinh. 

Xây dựng được kế hoạch KTĐG cho một chủ đều dạy học môn Sinh học; Thiết kế được các công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực học 
sinh. 

Chăm chỉ, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành. Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung Sinh học, về PPDH và 

KTĐG môn Sinh học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Khái quát hóa được những điểm cốt lõi về hình thức, phương pháp, kĩ thuật KTĐG theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS. 

Lựa chọn và vận dụng được các hình thức, phương pháp KTĐG phù hợp với nội dung và phát triển NL, phẩm chất HS. 
Xây dựng được các công cụ KTĐG kết quả học tập và sự tiến bộ của HS về phẩm chất, năng lực. Thiết kế được bài dạy môn Sinh học 

sử dụng các công cụ KTĐG để đo lường mục tiêu bài dạy và cải tiến kế hoạch bài dạy. 

Tổ chức thực hiện được bài dạy môn Sinh học sử dụng các công cụ KTĐG để đo lường mục tiêu bài dạy và cải tiến kế hoạch bài dạy. 
Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tự học và tự bồi dưỡng để không ngừng 

nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

87 Sử dụng phương 
pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực 

1. Mục tiêu học phần 
Phân tích được xu hướng đổi mới dạy – học theo hướng tích cực; Trình bày được bản chất, các bước tiến hành, ưu điểm – hạn chế của 

phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; Trình bày được các hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá trong dạy học tích cực 

Thiết kế và tổ chức được bài học môn Sinh học sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 

Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch chi việc vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực của bản thân trong dạy 

học môn Sinh học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Xác định được sự cần thiết cần đổi mới dạy học theo hướng tích cực; Trình bày xu hướng dạy - học tích cực 

Trình bày được bản chất, các bước tiến hành, ưu điểm – hạn chế, điều kiện áp dụng của phương pháp và kĩ thuật dạy học 

Thiết kế được bài học môn Sinh học sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực  
Tổ chức được bài học áp dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực môn Sinh học theo giáo án đã thiết kế 

Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

88 Hoạt động trải 

nghiệm trong môn 
Sinh học ở trường 

phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được những vấn đề chung của HĐTN như: khái niệm, mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và đánh giá kết 
quả HĐTN 

Xác định được nội dung, các hình thức tổ chức HĐTN phù hợp trong dạy học môn Sinh học 
Thiết kế và tổ chức được hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học. 

Xây dựng được các phương pháp và công cụ đánh giá HĐTN trong dạy học Sinh học 

Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch chi việc vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực của bản thân trong dạy 
học môn Sinh học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được khái niệm, mục tiêu, nội dung cơ bản, hình thức và phương pháp tổ chức và đánh giá kết quả HĐTN nói chung trong 
trường phổ thông 

Xác định được các nội dung tổ chức HĐTN trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông 

Phân tích được đặc điểm các hình thức tổ chức HĐTN trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông 
Thiết kế được kế hoạch tổ chức HĐTN trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông 

Tổ chức được HĐTN trong dạy học Sinh học  

Xác định được phương pháp đánh giá và kế hoạch đánh giá cho HĐTN trong dạy học Sinh học 
Thiết kế được công cụ đánh giá cho HĐTN trong dạy học Sinh học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II.4 Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 7 HK8   
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II.4.1 Khóa luận tốt 

nghiệp 

Người học hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; Rèn 
luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo; Rèn luyện tính tự vận động, độc lập 

trong nghiên cứu và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học;  

7 HK8 Người học bảo vệ đề cương KLTN 
và thực hiện KLTN; Hội đồng 

chấm KLTN (do Hiệu trưởng ra 

quyết định) chấm khóa luận tốt 
nghiệp theo quy trình hướng dẫn 

được Nhà trường ban hành. 

II.4.2 Các học phần thay thế  

Chọn 2 môn và đủ 7 tín chỉ 

7     

  Nhóm 1 (học phần chuyên ngành) 

Sinh viên chọn 1 trong 6 học phần) 

3     

89 Cơ sở tế bào học và 
vi sinh vật học ở 

trường phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng được kiến thức cơ sở tế bào học và vi sinh vật học ở trường phổ thông vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở 

giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức ơ sở tế bào học và vi sinh vật học ở trường phổ thông vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, 
các hoạt động trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục đặc biệt là ở các trường phổ thông 

Thực hiện thành công các thí nghiệm đơn giản về tế bào học, vai trò vi sinh vật học, các chuyên đề; phân tích các bài báo trên các tạp 

trí uy tín về một số thành tựu tế bào học và vi sinh vật học tại Việt Nam và trên thế giới.  
Xây dưng và tổ chức một số hoạt động trải nghiệm ứng dụng chọn tạo giống vật nuôi, cây trong trong thực tế sản xuất.Đặt được câu 

hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức cơ sở tế bào học và vi sinh vật học ở 

trường phổ thông ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được tầm quan trọng vi sinh vật trong hệ thống sinh giới  

Biết được vật liệu khởi đầu có thể thu nhận từ những nơi nào trên thế giới, ý nghĩa của nguồn vật liệu nhân tạo trong chọn giống 
Giải thích được vì sao cần sử dụng các giống địa phương trong chọn giống, giải thích lid do phải bảo tồn đa dạng di truyền 

Biết được thành phần hóa học của tế bào, tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực  

Nắm được quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 
Hiểu được vai trò sinh sản của tế bào, vai trò của nước trong tế bào 

Biết được hình dạng, kích th¬ước và thành phần hoá học của virus, chu trình sống của Phage 

Hiểu được mối quan hệ giữa chu trình dung giải và dung sinh định hướng, quá trình xâm nhiễm của virut lên trên tế bào vật chủ 
Thiết kế một số sơ đồ quá trình xâm nhiễm của virut lên trên tế bào vật chủ 

Hiểu ảnh hưởng của môi trường và điều kiện môi trường đến sinh tr¬ưởng phát triển của vi sinh vật 

Hiểu được sinh trưởng kép và sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong hệ kín và hệ hở 
Hiểu được cơ chế lên men rượi, lên men lactic, lên men acetic, lên men metan 

Thực hành và thiết kế một số quy trình lên men vi sinh vật như muối dưa, làm sữa chua, làm bánh mì... 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

90 Những nội dung cơ 
bản về thực vật học 

ở trường phổ thông   

1. Mục tiêu học phần 
Tổng hợp lại các kiến thức về hình thái, phân loại và giá trị tài nguyên thực vật học ở bậc đại học, sẽ được đề cập đến trong việc giảng 

dạy và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm ở trường phổ thông.  

Phân biệt được các hình thức sinh sản của thực vật và mối liên hệ giữa các hình thức 

Biết cách nhận biết và sử dụng các loài thực vật vào công việc và trong cuộc sống. Đồng thời, giải thích được các vấn đề có liên quan 

trong tự nhiên. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Xác định được vị trí, giới hạn của giới Thực vật và các ngành thực vật chính  

Nêu được các đặc điểm chuẩn loại và mức độ tiến hóa của các ngành. 

Mô tả được các hình thức sinh sản; vai trò và ý nghĩa của các hình thức 
Đánh giá được giá trị tài nguyên của các ngành đối với tự nhiên và con người 

Nhận biết và sử dụng được các loài thực vật phổ biến và đặc trưng để giảng dạy và phục vụ đời sống. Giải thích được những vấn đề 

có liên quan trong tự nhiên. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

91 Những kiến thức 

cơ bản về động vật 

học và sinh thái 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức động vật học và sinh thái học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông 

nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức động vật học và sinh thái học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 



833 

 
học ở trường phổ 
thông 

dục. 
Có những kiến thức cơ bản về hệ thống động vật trên các phương diện khác nhau như: hình thái giải phẫu, sinh học, phân loại học, 

sinh thái học, con đường tiến hoá tự nhiên của giới động vật, của các hệ cơ quan động vật, vai trò quan trọng của động vật trong tự 

nhiên, trong hệ sinh thái nông nghiệp và đời sống con người. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức động vật học và sinh thái 

học ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức động vật học và sinh thái học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các mức độ tổ chức cơ thể và hệ thống phân loại động vật đến bậc ngành 
Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của Động vật nguyên sinh và nhận biết được các nhóm ĐVNS phổ biến. 

Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của ngành Ruột khoang và nhận biết được đại diện của ngành Ruột 

khoang. 

Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của ngành Giun dẹp, Giun tròn và Giun đốt và nhận biết được đại diện của 

ngành Giun dẹp, Giun tròn và Giun đốt. 
Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của ngành Thân mềm và nhận biết được đại diện của ngành Thân mềm. 

Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của lớp Cá xương và nhận biết được một số bộ thuộc lớp Cá xương phổ 

biến. 
Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của lớp Lưỡng cư và nhận biết được một số bộ thuộc lớp Lưỡng cư phổ 

biến. 

Phân tích được đặc điểm đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của lớp Bò sát và nhận biết được một số bộ thuộc lớp Bò sát phổ 
biến. 

Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của lớp Chim và nhận biết được một số bộ thuộc lớp Chim phổ biến. 

Phân tích được đặc điểm chung nhất về hình thái giải phẫu của lớp Thú 
Phân tích được đặc điểm các nhân tố sinh thái và các quy luật sinh thái cơ bản và vận dụng kiến thức đã học vào việc giải thích một 

số hiện tượng trong thực tế. 

Trình bày được khái niệm về quần thể và phân tích được các đặc trưng của quần thể. 
Trình bày được khái niệm về quần thể và cấu trúc của quần xã. 

Phân tích được dòng vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái và ứng dụng của hệ sinh thái. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

92 Sinh lý và dinh 

dưỡng người 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức Sinh lý và dinh dưỡng người vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức Sinh lý và dinh dưỡng người để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo 

dục. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức Sinh lý và dinh dưỡng 
người ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Sinh lý và dinh dưỡng người để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được sinh lý tim và hệ mạch, sự điều hòa hoạt động tim và mạch; Vận dụng kiến thức sinh lý tuần hoàn vào cuộc sống và 
giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được cơ chế cử động hô hấp, sự trao đổi khí ở phổi và ở mô, quá trình vận chuyển khí và sự điều hòa hoạt động hô hấp; Vận 

dụng kiến thức sinh lý hô hấp vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 
Phân tích được tiêu hóa cơ học và hóa học thức ăn, sự hấp thu các chất dinh dưỡng; Vận dụng kiến thức sinh lý tiêu hóa vào cuộc 

sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được sự tạo thành và bài xuất nước tiểu, cơ chế điều hòa bài tiết; Vận dụng kiến thức sinh lý bài tiết vào cuộc sống và giảng 
dạy phổ thông. 

Phân tích được chức năng sinh lý của các tuyến nội tiết; Vận dụng kiến thức sinh lý nội tiết vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được chức năng sinh lý sinh dục đực và cái, quá trình chửa, đẻ và điều khiển sinh sản; Vận dụng kiến thức sinh lý sinh sản 
vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

Phân tích điện thế của tế bào thần kinh, sự dẫn truyền xung thần kinh; sinh lý thần kinh trung ương và ngoại biên; Vận dụng kiến thức 

sinh lý thần kinh vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được chức năng sinh lý của các cơ quan phân tích; Vận dụng kiến thức sinh lý các cơ quan phân tích vào cuộc sống và 
giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể; Vận dụng kiến thức sinh lý chuyển hóa năng lượng trong cơ thể vào cuộc 

sống và giảng dạy phổ thông. 
Phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng với cơ thể; Vận dụng kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng vào cuộc sống và 

giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được những vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; Vận dụng kiến thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vào cuộc sống và 
giảng dạy phổ thông. 

Phân tích được một số bệnh thiếu dinh dưỡng và biện pháp phòng ngừa; Vận dụng kiến thức về một số bệnh thiếu dinh dưỡng và biện 

pháp phòng ngừa vào cuộc sống và giảng dạy phổ thông. 

93 Trao đổi chất – 

năng lượng và sinh 

trưởng, phát triển ở 
sinh vật. 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực kiến thức sinh học về các quá trình trao đổi chất – năng lượng trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh 

thái; sinh trưởng và phát triển của sinh vật cũng như điều khiển sinh trưởng, phát triển của sinh vật trong thực tiễn sản xuất. 
Hình thành và phát triển năng lực khái quát, tổng hợp kiến thức sinh học phục vụ giảng dạy và NCKH ở các cơ sở giáo dục.Hình 

thành và phát triển năng lực khai thác các nguồn thông tin có trên internnet và các nguồn tài liệu khác làm nguồn tư liệu trong giảng 

dạy nhằm hình thành phẩm chất và năng lực cho người học 
Hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực giao tiếp hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm, thảo 

luận và thuyết trình. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
 Vận dụng được kiến thức về cấu trúc và chức năng của prôtein vào thực tiến và giảng dạy liên môn và NCKH. 

Vận dụng được kiến thức về cấu trúc và chức năng của AND, ARN vào thực tiến và giảng dạy liên môn và NCKH. 

Vận dụng kiến thức về các xaccarit trong giảng dạy và NCKH. 
Vận dụng kiến thức về các loại lipit trong giảng dạy và NCKH. 

Phân tích được cấu tạo và chức năng của enzim; cách phân loại và gọi tên enzim và vận dụng kiến thức để dạy học các nội dung có 

liên quan 

Phân tích được bản chất quá trình trao đổi chất và năng lượng qua cơ chế quang hợp, hô hấp và chuỗi thức ăn. Vận dụng kiến thức 

trong giảng dạy, NCKH và trong sản xuất. 

Vận dụng được kiến thức về sinh trưởng, phát triển của sinh vật trong giảng dạy, NCKH và trong sản xuất. 
Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động hoàn thành các bài tập và thảo luận nhóm. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

94 Những kiếm thức 

di truyền và tiến 
hóa ở trường phổ 

thông 

1. Mục tiêu học phần 

Phát triển năng lực kiến thức di truyền học chung, di truyền học quần thể, di truyền học người và tiến hóa được giảng dạy trong 
trường THPT 

Vận dụng được các kiến thức di truyền học chung, di truyền học quần thể, di truyền học người và tiến hóa trong giảng dạy ở các cơ sở 

giáo dục phổ thông. 
Vận dụng được các kiến thức ứng dụng di truyền trong chọn giống trong giảng dạy và NCKH ở các cơ sở giáo dục 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung liên quan đến kiến thức di truyền, tiến hóa, chọn giống trong giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Những kiến thức di truyền tiến hóa ở phổ thông để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cơ sở của hiện tượng di truyền và biến dị. 
Vận dụng được kiến thức về các qui luật di truyền trong giảng dạy và trong NCKH 

Vận dụng được kiến thức di truyền quần thể trong giảng dạy và NCKH 

Vận dụng được kiến thức ứng dụng di truyền vào chọn giống trong giảng dạy và NCKH ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 
Vận dụng được kiến thức di truyền người vào chọn giống trong giảng dạy và NCKH ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Vận dụng được kiến thức về tiến hóa vào chọn giống trong giảng dạy và NCKH ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Vận dụng được kiến thức về sự phát sinh, phát triển sự sống vào chọn giống trong giảng dạy và NCKH ở các cơ sở giáo dục phổ 
thông. 

Tham gia đầy đủ các buổi học và thảo luận; tích cực, chủ động, trung thực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Nhóm 2 (học phần nghiệp vụ sư phạm)  
(Chọn 1 trong 2 học phần) 

4     
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95 Sử dụng phương 

pháp dạy học và 

giáo dục phát triển 

phẩm chất, năng 
lực môn sinh học 

1. Mục tiêu học phần 
Trình bày được những vấn đề chung về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông. 

Thiết kế và tổ chức được bài học sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

trong môn Sinh học 
Có khả năng tự học, tự đánh giá và lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp của bản thân trong hiện tại và tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được những vấn đề chung về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông và 
phát triển phẩm chất, năng lực HS trong học tập môn Sinh học 

Lựa chọn được các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn Sinh học 

Thiết kế được bài học sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn 
Sinh học 

Tổ chức được bài học sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn 

Sinh học 

Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

96 Kiểm tra, đánh giá 

học sinh theo 
hướng phát triển 

phẩm chất, năng 

lực môn Sinh học. 

1. Mục tiêu học phần 

Trình bày được xu hướng hiện đại về KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Trình bày được các hình thức, 
phương pháp, công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực học sinh. Sử dụng và phân tích được kết quả đánh giá theo đường phát triển NL để 

ghi nhận sự tiến bộ của HS và đổi mới PPDH môn Sinh học. 

Xây dựng được kế hoạch KTĐG cho một chủ đều dạy học môn Sinh học; Thiết kế được các công cụ KTĐG phẩm chất, năng lực học 
sinh. 

Chăm chỉ, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành. Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về nội dung môn Sinh học, về 

PPDH, về KTĐG môn Sinh học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Khái quát hóa được những điểm cốt lõi về hình thức, phương pháp, kĩ thuật KTĐG theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS. 

Lựa chọn và vận dụng được các hình thức, phương pháp KTĐG phù hợp với nội dung và phát triển NL, phẩm chất HS. 

Xây dựng được các công cụ KTĐG kết quả học tập và sự tiến bộ của HS về phẩm chất, năng lực. Xây dựng được kế hoạch KTĐG 

trong dạy học môn Sinh học. 

Sử dụng và phân tích được kết quả đánh giá theo đường phát triển NL để ghi nhận sự tiến bộ của HS và đổi mới PPDH môn Sinh học. 
Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập môn học, trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tự học và tự bồi dưỡng để không ngừng 

nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  TỔNG CỘNG: 135     

7.2  Thạc sĩ Sinh thái học       

I PHẦN KIẾN THỨC CHUNG       

1 Triết học 1. Kiến thức: 
- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 
- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc 

nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 
- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 

Việt Nam. 

3. Thái độ 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 
cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 
động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức: Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng 
Anh học viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc 
sống, … Có thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo; Kỹ năng Nói: 

Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các 

hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng 
còn gặp khó khăn; Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa 

thích. Có thể đọc lướt văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều 

văn bản khác nhau; Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết 
được các thư từ cá nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ 

thể, với mức độ chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với 
việc tự ôn luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm 

túc, đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở 

bậc cao học. 

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong 

cuộc sống hàng ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 
chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 

3 Chương trình, 
phương pháp và kĩ 

năng dạy học hiện 

đại 

Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 
học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

 Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ       

  Các học phần cơ sở bắt buộc       

4 Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học 

 Kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học 

- Các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu. 

- Đạo đức khoa học trong nghiên cứu khoa học Sinh học 

- Nắm được các hướng và phương pháp nghiên cứu đặc trưng của một số chuyên ngành Sinh học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Sinh học phát triển Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về lĩnh vực sinh học phát triển. Học viên cần nắm được các kiến 

thức lý thuyết hiện đại về sự phát triển từ cấp độ tế bào, phôi và sự biệt hoá cũng như các giai đoạn phát triển của cơ thể động vật - 
thực vật và các cơ chế điều khiển sự phát triển cá thể. 

 Củng cố và nâng cao kỹ năng thực hành sinh học, Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng. Học viên có thể vận dụng các kiến thức của 

môn học vào thực tiễn chăn nuôi, trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và Đại học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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6 Cơ sở phân loại 

sinh vật 
 Học viên nắm được các khái niệm, nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp phân loại sinh vật; nắm được những nét khái quát về hệ 
thống sinh giới và các giới sinh vật trong sinh giới. 

Vận dụng thành thạo kiến thức phân loại để giải quyết các vấn đề có liên quan trong nghiên cứu 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Các học phần cơ sở tự chọn (chọn 3 trong 9 học phần) 9 HK2   

7 Công nghệ thông 

tin trong sinh học 

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh 

học (xử lý thông kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …). Biết cách vận dụng các kiến thức tin học vào cuộc sống, trong công việc, 
nghiên cứu và giảng dạy sinh học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 Cơ sở công nghệ 

sinh học 

- Giúp học viên nắm được cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ sinh học bao gồm: công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công 

nghệ sinh học tế bào, công nghệ vi sinh trong các ngành công, nông nghiệp, trong bảo vệ môi trường, trong đời sống xã hội. Trên cơ 
sở kiến thức của môn học, học viên nắm được quy trình sản xuất các sản phẩm sinh học, chế phẩm lên men, các chất có nguồn gốc 

trong tự nhiên nhờ các tác nhân sinh học. 

- Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng một số phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công 
nghệ sinh học tế bào, công nghệ vi sinh. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Sinh học tế bào  Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về phương pháp nghiên cứu, về cấu trúc, chức năng của tế bào và các bào 
quan của tế bào; Hướng vận dụng tế bào và tế bào gốc trong sản xuất. Học viên cần nắm bắt những thao tác cơ bản trong nghiên cứu 

tế bào và nuôi cấy mô. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 Địa lý sinh vật - Kiến thức: Học viên nắm được các quy luật phân bố địa lý của sinh vật trên trái đất, trên cơ sở đó áp dụng vào những nghiên cứu về 
phân loại học, đa dạng sinh học, sinh thái học,... 

- Kĩ năng: Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn khi giải thích các khu phân bố của sinh vật 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Cơ sở VSV trong 

công nghệ môi 

trường 

- Kiến thức: Môn học giúp cho người học nắm vững được cơ sở khoa học của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường. Giúp người 

học có thể nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ sinh học vào bảo vệ môi trường. Đặc biệt người học có thể ứng dụng một số 

phương pháp tuyển chọn, nhân giống vi sinh vật có ích giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái. 
- Kĩ năng: Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về kỹ thuật vi sinh, ứng dụng trong 

nghiên cứu để sử dụng một số nhóm vi sinh vật có ích làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

12 Cơ sở Lý - Hóa 

sinh 

- Kiến thức: Các kiến thức lý sinh, hoá sinh cơ bản có ý nghĩa rất lớn đối với việc nhận thức và giải thích các quá trình, các hiện 

tượng của sự sống. Do đó môn học này đóng vai trò không thể thiếu được trong việc nghiên cứu sinh học.  
- Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức môn học vào việc nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học về sự 

sống. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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13 Sinh học phân tử  - Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, từ đó giúp 

học viên hiểu và nắm bắt được bản chất và cơ chế của các quá trình di truyền. 

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hành phân tích, định lượng DNA và protein 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

14 Kí sinh trùng học 

đại cương 

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ký sinh trùng gây bênh ở người, động vật và thực vật. Biết cách vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 Công nghệ nano 

trong sinh học 

- Học viên được trang bị kỹ năng khai thác một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu công nghệ nano trong sinh học như kính hiển vi 

điện, phổ truyền qua (UV-Vis), … 
- Học viên sẽ có khả năng làm việc ở các cơ quan và tổ chức liên quan trực tiếp và gián tiếp tới công nghệ và sản phẩm công nghệ 

nano trong sinh học như nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực công nghệ nano trong sinh học, công nghệ sinh học, y - dược, nông 

lâm nghiệp, môi trường… 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

III PHÂN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH SINH        

  Các học phần 

chuyên ngành bắt 

buộc 

        

16 Sinh thái học cá thể 

và quần thể 

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sinh thái học cá thể ở mức đào tạo bậc Thạc sĩ. 

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sinh thái học quần thể ở mức đào tạo bậc Thạc sĩ. 
- Giúp học viên cao học hiểu sâu hơn về sinh thái học cá thể và quần thể (là khoa học nghiên cứu sự tác động của các nhân tố sinh 

thái lên cấp độ sống ở mức cá thể, quần thể và sự thích nghi của 2 cấp độ sống này với môi trường sống). 

- Vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu Sinh thái học cá thể và quần thể. 
- Vận dụng kiến thức môn học vào việc bảo tồn các loài quý hiếm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Sinh thái học thực 
vật 

- Nắm được quy luật tác động qua lại giữa thực vật với các yếu tố môi trường để vận dụng các quy luật đó nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng cây trồng, bảo vệ sự cân bằng các hệ sinh thái phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường bền vững. 

- Nắm được quy luật hình thành phát triển của các kiểu thảm thực vật, trước hết là hệ sinh thái rừng nhằm khai thác nguồn tài nguyên 

này một cách hiệu quả trong mối quan hệ với bảo vệ môi trường. 
- Nắm được các nguyên tắc và hệ thống phân loại thảm thực vật trên thế giới và áp dụng vào việc phân loại thảm thực vật Việt Nam. 

- Áp dụng các quy luật về diễn thế, phục vụ cho phủ xanh đất trống đồi núi trọc và phục hồi rừng ở Việt Nam. 

- Giúp học viên có khả năng phân tích, đánh giá tác động của môi trường đến thực vật và ngược lại; vận dụng kiến thức đã học để 
phục vụ cho việc phục hồi các hệ sinh thái. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

18 Sinh thái học động 

vật 

- Cung cấp các tri thức sinh thái học chuyên ngành về giới động vật. 

- Tìm hiểu sự thích nghi của các nhóm động vật biến nhiệt với các nhân tố sinh thái. 
- Tìm hiểu sự thích nghi của các nhóm động vật ổn nhiệt với các nhân tố sinh thái. 

- Sự thích nghi của động vật với môi trường sống. Các khu hệ động vật Fauna. 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong thực tế và ứng dụng trong chăn nuôi. 
- Vận dụng kiến thức môn học vào việc bảo tồn các loài quý hiếm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Sinh thái học vi 

sinh vật 

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên hiểu biết về quá trình trao đổi chất, dinh dưỡng, sinh trưởng phát triển, mối quan hệ giữa vi sinh 

vật với sinh vật trong môi trường. Trên cơ sở đó vận dụng vào giảng dạy và cuộc sống. 
- Kĩ năng: rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về nhu cầu sinh lý của vi sinh vật. Nắm 

được cơ sở khoa học, hiểu rõ mối quan hệ giữa vi sinh vật với các sinh vật khác và với môi trường sống. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

 Các học phần 

chuyên ngành tự 

chọn (chọn 3 trong 

11 môn sau) 

  9 HK3   

20 Chỉ thị sinh học 
môi trường 

1. Mục tiêu kiến thức 
  Giúp học viên hiểu được các đối tượng sinh vật có yêu cầu nhất định về điều kiện sinh thái liên quan đến nhu cầu dinh dưỡng, hàm 

lượng oxy, cũng như khả năng chống chịu một hàm lượng nhất định các yếu tố độc hại trong môi trường sống và do đó, sự hiện diện 
của chúng biểu thị một tình trạng về điều kiện sinh thái của môi trường sống nằm trong giới hạn nhu cầu và khả năng chống chịu của 

đối tượng sinh vật đó.  

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Rèn luyện và củng cố kỹ năng lấy mẫu, phân tích mẫu, xử lý kết quả, phân tích kết quả 

- Rèn luyện và củng cố kỹ năng viết báo cáo khoa học.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

21 Đa dạng sinh học 

và bảo tồn 

1. Kiến thức: Phân biệt được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn; những giá trị của đa dạng sinh học; 

hiện trạng đa dạng sinh học; phân tích được các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học. Phân biệt được các hình thức bảo tồn, 
mối liên quan giữa các hình thức. Giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự nhiên.  

2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức môn học vào việc giảng dạy ở trường phổ thông và các cấp học khác. Biết cách tiến hành 

nghiên cứu; thiết kế, tổ chức được các hoạt động nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học. 
3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong việc khai thác và bảo vệ đa dạng sinh học; có ý thức tham gia và vận động người khác tham gia 

bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

22 Sinh thái học tập 
tính 

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cập nhật về các kiểu hoạt động của động vật. Giúp học viên nắm được 
vai trò, nguyên nhân, cơ chế của tập tính bản năng và tập tính học tập.  

2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn đời sống, chăn nuôi và thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ 

thông, Cao đẳng và Đại học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Sinh thái học nhân 
văn 

1. Kiến thức: Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về tiếp cận sinh thái nhân văn; tác động qua lại giữa môi trường và các 
vấn đề kinh tế xã hội, đánh giá tác động của con người lên môi trường và ngược lại. 

2. Kĩ năng: Giúp học viên có khả năng phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế xã hội lên các hệ thống tự nhiên và tác 

động của sự suy giảm chất lượng môi trường lên các hoạt động sống của con người, cũng như các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá 
trình phát triển... 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Sinh thái môi 

trường 

Cung cấp tri thức về mối quan hệ giữa sinh thái học và khoa học môi trường. 

- Vai trò chỉ thị môi trường của các quần thể, quần xã và hệ sinh thái. 

- Vai trò của các hệ sinh thái trong việc bảo vệ môi trường. 
- Vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường sống của sinh vật và con người. 

- Biết vận dụng kiến thức môn học trong việc đánh giá và đề xuất các biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

25 Thích nghi tiến hoá 

của động vật 

 Môn học này nhằm gắn kết các kiến thức động vật một cách hệ thống, giúp học viên nắm chắc kiến thức và hiểu được bản chất của 

các đặc điểm thích nghi với các điều kiện sinh thái của giới Động vật. Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực 
tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học và việc chỉ đạo phòng chống các bệnh ký sinh. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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26 Hình thái, giải 

phẫu thích nghi ở 

thực vật hạt kín 

 Người học nắm được các nguyên tắc biến đổi về hình thái, giải phẫu cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng, các tổ chức bên trong cơ 
thể thực vật thể hiện tính thích nghi với mỗi loại môi trường sống. Vận dụng kiến thức môn học để giải thích qui luật biến đổi hình 

thái của thực vật dưới tác động của môi trường. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 Tài nguyên cây 

thuốc 

 Đánh giá được nguồn tài nguyên thực vật và tài nguyên cây thuốc trên thế giới và ở Việt Nam; Tình trạng khai thác, sử dụng & các 

mối đe doạ đối với Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam; các yêu cầu về phát triển bền vững & biện pháp bảo tồn Tài nguyên cây thuốc 

ở Việt Nam; hiện trạng cây thuốc hoang dã ở Việt Nam, cách trồng và thu hái cây thuốc theo quy trình GACP; hiện trạng về quyền sở 
hữu trí tuệ và sự chia sẻ lợi ích trong sử dụng đa dạng sinh học ở Việt Nam. Biết sử dụng và phối hợp thành thạo một số cây thuốc để 

phòng và chữa một số bệnh thường gặp trong cuộc sống 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

28 Vi sinh vật ứng 

dụng 

 Cung cấp các phương pháp phân loại sản phẩm, các quy trình sản xuất một số sản phẩm trong công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm 

…. Từ đó giúp cho học viên nắm được các quy trình kỹ thuật và ứng dụng các quy trình đó vào sản xuất sản phẩm.Tổ chức tham 
quan, viết thu hoạch về một số cơ sở sản xuất rượu, bia, giải khát, mì chính, nước chấm, axit hữu cơ, thuốc kháng sinh, xử lý nước 

thải. Rèn cho học viên có kỹ năng nghiên cứu cơ bản về công nghệ vi sinh như các quá trình sản xuất rượu, bia, giải khát, mì chính, 

nước chấm, axit hữu cơ, thuốc kháng sinh, xử lý nước thải. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 Sinh lý thích nghi 

của thực vật 

 Trang bị cho học viên kiến thức mới, hiện đại về quy luật thích nghi trong quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, trong tiến 

hóa của loài. Giúp học viên tự tìm hiểu bản chất sinh lí của hiện tượng thích nghi ở thực vật. Học viên có thể vận dụng các kiến thức 
của môn học vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu sinh học  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

30 Môi trường và phát 
triển bền vững 

 Nắm được hiện trạng môi trường ở Việt Nam và thế giới. 
- Nguy cơ về thảm họa sinh thái và biến đổi môi trường, sự nóng lên của trái đất và suy kiệt nguồn tài nguyên. 

- Các giải pháp bảo vệ môi trường. 

- Quan niệm về phát triển và phát triển bền vững. 
- Các giải pháp cho phát triển bền vững. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  D. LUẬN VĂN  Luận văn khoa học vừa là điều kiện tốt nghiệp vừa là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên.   
Luận văn khoa học là một công trình khoa học, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học viên lĩnh hội, tiếp thu trong quá trình học tập và 

nghiên cứu tại nhà trường. Trong luận văn, học viên phải vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ 

năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ 

năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày, kỹ năng bảo vệ đề tài nghiên cứu. 

10 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

   Thạc sĩ Sinh thái học (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 8     

1 Triết học  1. Mục tiêu học phần 

Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và 
nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 

Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các 
đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học  

Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 
Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II Các môn cơ sở    21     

II.1 Bắt buộc   12     

3 Phương pháp luận 

NCKH 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức về PPLNCKH nói chung và khoa học sinh học nói riêng. 
Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu. 

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác và phản biên trong NCKH 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được đối tượng, nội dung và ý nghĩa của nghiên cứu PPLNCKH 

Phân tích được đối tượng, chức năng của khoa học và qui luật phát triển của khoa học. 
Trình bày được các khái niệm và đặc điểm của công nghệ và công nghệ cao; Phân tích được xu hướng phát triển công nghệ cao trên 

thế giới và cở Việt Nam; Vận dụng giải thích một số công nghệ cao ở Việt Nam theo các tiêu trí. 

Phân tích được các đặc trưng của NCKH và các bước trong qui trình NCKH; Phân biệt được các khái niệm luận đề - luận chứng – 
luận cứ 

Phân tích được các quan điểm tiếp cận trong NCKH; Vận dụng quan điểm tiếp cận NCKH trong việc xác định nội dung và PPNC; 

phản biện được các kết quả NCKH đã công bố. 
Phân tích được các PP nghiên cứu khoa học, đặc biệt là PPNC thực nghiệm; Tính được số công thức thí nghiệm tối thiểu khi tiến 

hành thực nghiệm NCKH; Vận dụng được PPNC thực nghiệm xây dựng đề cương NCKH để làm luận văn. 

Phân tích được các nôi dung cơ bản trong hoạt động NCKH; Thực hành xây dựng được đề tài NCKH phù hợp, khả thi. 
Tham dự đủ các buôit lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Các nguyên lý và 

quy luật cơ bản 

trong sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức về các nguyên lí và qui luật cơ bản trong sinh học là môn học mang tính tích hợp của nhiều ngành 

như: Sinh học, Hóa học, Vật lí, khoa học Trái Đất, Toán học 

Hình thành và phát triển năng tích hợp để phân tích các nguyên lí về sự đa dạng; nguyên lí cấu trúc và hệ thống; nguyên lí về sự vận 

động và biên đổi; nguyên lí của sự tương tác 
Hình thành và phát triển năng phân tích các nguyên lí và qui luật cơ bản trong Sinh học phù hợp với kết quả nghiên cứu  

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các nguyên lí và qui luật cơ bản trong Sinh học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được vai trò của các nguyên lí và qui luật cơ bản trong sinh học. 

Phân tích được nguyên lí đa dạng thể hiện ở các lĩnh vực như sinh học; hóa học; vật lí, v.v 

Phân tích được nguyên lí về tính cấu trúc thể hiện ở các lĩnh vực như sinh học; hóa học; vật lí, v.v 
Phân tích được nguyên lí và qui luật cơ bản của các hoạt động sống của sinh vật. 

Phân tích được nguyên lí và qui luật tương tác giữa sinh vật với các yếu tố vật lí và hóa học của môi trường. 

Phân tích được nguyên lí và qui luật tương tác giữa con người với với môi trường; Đề xuất được một số biện pháp nghiên cứu để phát 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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triển bên vững. 
Tham dự đủ các buôit lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

5 Cơ sở phân loại 

sinh vật 

1. Mục tiêu học phần 

Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến phân loại sinh vật.  
Hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về phân loại. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 

nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được cách phân chia sinh giới; đánh giá được ưu điểm, hạn chế của mỗi quan điểm; xác định được vị trí, giới hạn của các giới 

sinh vật.  
Thực hiện được các công việc cơ bản trong phân loại sinh vật 

Biết cách trích dẫn tên khoa học, tra cứu, nhận biết, mô tả và thu thập thông tin về các taxon theo quy định hiện hành. 

Đề xuất được một số hướng nghiên cứu và trải nghiệm về phân loại. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Cơ sở công nghệ 

sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức công nghệ sinh học trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình 

nghiên cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức công nghệ sinh học để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức 
chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về công nghệ sinh học trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên 

cứu khoa học và trong sản xuất. Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học như phân tích, đánh giá các hợp chất, 

các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức công nghệ sinh học vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II.2 Tự chọn (Chọn 3 

trong 12 môn) 

    HK2   

7 Công nghệ thông 

tin trong sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về công nghệ thông tin trong sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn 
nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các công cụ tin học trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản 

lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Ứng dụng và giải thích được sự cần thiết sử dụng Microsoft Excel trong phân tích dữ liệu nghiên cứu sinh học. 

Giải thích được sự cần thiết sử dụng Origin trong biểu diễn dữ liệu nghiên cứu sinh học. 
Phân tích được sự cần thiết sử dụng EndNote trong quản lý và trích dẫn tài liệu nghiên cứu sinh học. 

Ứng dụng được một số phần mềm thông dụng trong giảng dạy sinh học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

8 Xây dựng và phát 

triển chương trình 

môn sinh học ở 

trường phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực phân tích chương trình giáo dục tổng thể và chương trình giáo dục môn Sinh học ở phổ thống. 

Hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình môn Sinh học ở trường trung học phổ thống. 

Hình thành và phát triển năng lực xây dựng và giảng dạy các chủ đề tích hợp nội môn và liên môn trong giáo dục phổ thông. 
Hình thành và phát triển năng lực tự học, giao tiếp hợp tác để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng thực tiễn của đổi mới giáo 

dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình; Phân tích được mối quan hệ giữa phát triển chương trình 

với kế hoạch dạy học bộ môn. 

Phân tích được vai trò của các bước trong xây dựng và phát triển chương trình 
Phân tích được những điểm mới của CT giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học. 

Thực hiện xây dựng được các chủ đề tích hợp liên môn và nội môn. 

Thống nhất được nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các chủ đề tích hợp liên môn, nội môn. 
Tham gia các buổi học đầy đủ, tích cực thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập về nhà 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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9 Sinh học tế bào 1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức tế bào học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức tế bào học để học tốt các kiến thức chuyên ngành trong CTĐT thạc sĩ sinh học thực nghiệp. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức tế bào học để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 

Vận dụng các kiến thức vào nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Chứng minh được tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống; Trình bày được lịch sử hình thành sự sống trên trái đất. 

Mô tả được cấu trúc, chức năng của màng tế bào; Phân tích được cơ sở phân tử cấu tạo nên tế bào; Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 
Trình bày được thành cấu trúc, tính chất và chức năng của màng tế bào; Phân tích được các cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế 

bào 

Phân tích được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân chuẩn ở kỳ trung gian; Thực hiện thành công các thí nghiệm quan sát 

nhiễm sắc thể của tế bào. 

Giải thích và phân tích được chu kỳ tế bào trong giảng dạy và nghiên cứu; Giải thích được một số hiện tượng mất kiểm soát chu kỳ 
của tế bào. 

Trình bày được các hướng phát triển trong công nghệ tế bào thực vật, động vật và vi sinh vật. Các ứng dụng thực tiễn trong sản xuất 

và phát triển kinh tế xã hội; Định hướng và áp dụng vào đề tài và luận văn tốt nghiệp. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 Địa lý sinh vật 1. Mục tiêu học phần 
Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến sự phân chia các vùng địa lý sinh vật trên trái đất và ở Việt Nam.  

Giải thích được đặc điểm đặc trưng và quy luật phân bố của sinh vật ở các miền địa lý trên trái đất. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 
nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Xác định được các miền địa lý chính trên trái đất và ở Việt Nam.  

Mô tả được các đặc trưng về phân bố và quy luật phân bố sinh vật trong các miền địa lý 

Trình bày được những yếu tố quyết định sự phân bố và sự cách ly của sinh vật trên lục địa, dưới đại dương và ở Việt Nam. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm luận văn và giải thích các vấn đề có liên quan trong tự nhiên. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Cơ sở vi sinh vật 

trong công nghệ 

môi trường 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện 

các lý thuyết, các công trình nghiên cứu chuyên ngành. 
Vận dụng thành công kiến thức về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến 

thức chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường trong giảng 
dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường như phân tích, 
đánh giá các hợp chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong 

giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được cấu trúc tế bào vi sinh vật, vị trí, vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên 

Phân tích được các hoạt động sống như trao đổi chất, dinh dưỡng, hô hấp của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức về hoạt động 

sống của vi sinh vật trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu vi 
sinh vật trong giảng dạy và NCKH 

 Phân tích được các hệ vi sinh vật trong môi trường không khí, đất và nước, hệ sinh vật ở người và các chỉ tiêu vệ sinh; Ứng dụng 

những kiến thức về hệ vi sinh vật ở các môi trường khác nhau trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 
Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống của vi sinh vật như: vật lí, hóa học, vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức 

về vi sinh trong môi trường và quan hệ với hệ sinh thái trong tự nhiên trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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con người 
Phân tích được cơ chế phân hủy hợp chất hữu cơ nguồn cacbon như: phân giải sacarit, lipit; Ứng dụng những kiến thức về sự phân 

hủy hợp chất hữu cơ trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu 

vi sinh vật trong giảng dạy và NCKH 
Phân tích được cơ chế phân hủy hợp chất nitơ , phospho trong tự nhiên như: phân giải protein, hợp chất chứa lưu huỳnh; Ứng dụng 

những kiến thức về sự phân hủy hợp chất nitơ, phospho trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

Phân tích được cơ chế làm sạch môi trường của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc 
sống 

Phân tích được cơ chế làm tăng độ phì và làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này 

trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 
Phân tích được cơ chế làm sạch môi trường nước của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên cứu và trong thực tế 

cuộc sống 

Phân tích được cơ chế xử lí rác thải của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

Phân tích được cơ chế của một số quá trình len men từ việc thu nhận khí thải sinh học; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên 

cứu và trong thực tế cuộc sống 
Phân tích được cơ chế xử lý ô nhiễm các hợp chất nitơ, H2S và kim loại nặng trong môi trường; Ứng dụng những kiến thức này trong 

nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

12 Cơ sở lý - hóa sinh 1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức lí – hóa sinh trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình nghiên 
cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức lí – hóa sinh để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về lí – hóa sinh trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 

khoa học và trong sản xuất. 
 Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực lí – hóa sinh như phân tích, đánh giá các hợp chất, các sản 

phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức lí – hóa sinh vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Sinh học phân tử 1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức về sinh học phân tử trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình 

nghiên cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức về sinh học phân tử để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức 
chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về sinh học phân tử trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 

khoa học và trong sản xuất. Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực sinh học phân tử như phân tích, đánh giá các hợp chất, các 

sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức về sinh học phân tử vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

14 Ký sinh trùng học 
đại cương 

1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng kiến thức cơ bản về ký sinh trùng, trong đó tập trung ở ký sinh trùng nhân y và ký sinh trùng thú y vào hoạt động giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục. 

Phân tích và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về đặc điểm sinh học của ký sinh trùng, mối quan hệ giữa ký sinh trùng với vật chủ 
và các phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng, phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và thực tiễn đời sống, sản xuất.  

Sử dụng được phương pháp nghiên cứu về ký sinh trùng phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Công bố được kết quả 
nghiên cứu của bản thân hoặc của nhóm. Chia sẻ và ứng dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và trong giảng dạy. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức về ký sinh trùng nhân y, 

thú y ở các cơ sở giáo dục và trong đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được đặc điểm phân bố, nguồn gốc, đặc điểm sinh sản, vòng đời của ký sinh trùng. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được sự thích nghi về hình thái, cấu tạo và sinh sản và phát triển của vật ký sinh với đời sống ký sinh.  
Phân tích được cơ sở mối quan hệ giữa vật ký sinh và vật chủ, con đường xâm nhập, sự di chuyển của ký sinh trùng, tác động của ký 

sinh lên vật chủ và phản ứng của vật chủ lên vật ký sinh. 

Phân tích được mối quan hệ của khu hệ ký sinh trùng và môi trường như tuổi của vật chủ và các mùa trong năm, thức ăn và đời sống 
của vật chủ, sự di cư của vật chủ, đời sống xã hội của vật chủ, vùng địa lý và có mặt của các loài khác trong quần lạc ký sinh và quần 

lạc sinh vật. 

Phân tích được cơ sở khoa học của các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm triệu chứng một số bệnh ký sinh trùng trong thú y và nhân 
y.  

Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chẩn đoán, phòng trị bệnh ký sinh trùng phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

15 Công nghệ nano 

trong sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về công nghệ nano trong sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ nano trong sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn nghề 
nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu của công nghệ nano trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích được vai trò của công nghệ nano trong nghiên cứu sinh học  

Phân tích được về khối cấu trúc và nguyên lý chế tạo vật liệu nano 
Sử dụng được các phương pháp chế tạo vật liệu nano 

Ứng dụng được các phương pháp phân tích vật liệu nano  

Phân tích và giải thích được một số thành tựu của công nghệ nano trong sinh học 
Ứng dụng được kỹ thuật nano và liposomes 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

16 Tin sinh học 1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tin sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực tin sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu của tin sinh học trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm 

và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích được vai trò của tin sinh học trong nghiên cứu sinh học  

Phân tích được cơ sở của sinh học tính toán 
Trình bày được tổng quan về sinh học phân tử 

Ứng dụng được CSDL sinh học và các công cụ phân tích 

Ứng dụng được một số công cụ trực tuyến trong việc phân tích trình tự sinh học 
Xây dựng được phần mềm tin sinh học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 An toàn sinh học 1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học, trong đó tập trung về các vấn đề an toàn sinh học trong công nghệ sinh học thực vật, 
công nghệ sinh học động vật, an toàn thực phẩm vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục. 

Phân tích và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học: Công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, công nghệ sinh học thực 

vật, công nghệ sinh học động vật và mối quan hệ giữa an toàn sinh học và công nghệ sinh học, các phương pháp ứng dụng công nghệ 
sinh học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tiễn đời sống, sản xuất. 

Sử dụng được phương pháp nghiên cứu về công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, an toàn sinh học phục vụ hoạt 

động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức về công nghệ sinh học 

thực vật, công nghệ sinh học động vật ở các cơ sở giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được các kiến thức về an toàn sinh học, nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Phân tích và đánh giá được các rủi ro 

sinh học. 

Phân tích được cơ sở phương pháp đánh giá độ an toàn thực phẩm và mối quan hệ giữa công nghệ sinh học nông nghiệp và an toàn 
thực phẩm.  

Phân tích được cơ sở khoa học ứng dụng kỹ thuật AND tái tổ hợp vào các sản phẩm nông nghiệp, mức độ an toàn sinh học của các 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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sản phẩm AND tái tổ hợp. 
Phân tích và đánh giá được các rủi ro thực vật biến đổi di truyền và an toàn môi trường, đánh giá an toàn môi trường của thực vật biến 

đổi gen, ảnh hưởng của sinh vật biến đổi gen lên hệ sinh thái.  

Thực hiện được các nghiên cứu khoa học về đánh giá cây trồng biến đổi gen phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Phân tích và đánh giá được những lợi ích và các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn của cây trồng biến đổi gen và sự an toàn cho người tiêu dùng. 

Phân tích được triển vọng và khả năng ứng dụng của công nghệ nhân bản vô tính và tế bào gốc vào lĩnh vực y học và nông nghiệp. 

18 Sinh học phát triển 1. Mục tiêu học phần 
Phân tích được các cơ sở và quá trình truyền tín hiệu trong quá trình phát triển của sinh vật. 

Phân tích được đặc trưng quá trình phát triển của một số nhóm sinh vật (đơn bào; thực vật và động vật) 

Phân tích được cơ sở khoa học của các ứng dụng điều khiển sự phát triển của sinh vật trong sản xuất. 
Vận dụng được kiếm thức sinh học phát triển trong giảng dạy và trong nghiên cứu khoa học. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh phát triển để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiến. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được cơ sở phân tử, cơ sở tế bào và cơ chế truyền tín hiệu của sự phát triển của sinh vật; Vận dụng được kiến thức cơ sở và 

truyền tín hiệu của sự phát triển của sinh vật trong giảng dạy môn KHTN và Sinh học ở trường phổ thông. 

Phân tích được các đặc điểm cơ bản của sự phát triển của sinh vật bậc thấp; Vận dụng được kiến thức quá trình phát triển của sinh vật 
bậc thấp trong giảng dạy môn KHTN và Sinh học ở trường phổ thông. 

Phân tích được các đặc điểm cơ bản của sự phát triển thực vật và cơ sở khoa học điều tiết các quá trình phát triển của thực vật; Vận 

dụng được kiến thức quá trình phát triển của thực vât trong giảng dạy kiến thức sinh học có liên quan và nghiên cứu khoa học. 
Phân tích được các đặc điểm cơ bản của sự phát triển động vật và cơ sở khoa học điều tiết các quá trình phát triển của động vật; Vận 

dụng được kiến thức quá trình phát triển của động vật trong giảng dạy kiến thức sinh học có liên quan và nghiên cứu khoa học. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động, tích cực trong thảo luận; trung thực, khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

III Các môn chuyên 

ngành 

  21     

III.1 Bắt buộc   12     

19 Sinh thái học cá thể 
và quần thể 

1. Mục tiêu học phần  
Sử dụng được kiến thức sinh thái học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở 

giáo dục. 

Vận dụng kiến thức sinh thái học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về sinh thái học cá thể và quần thể trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa 

học và trong sản xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được các kiến thức chuyên sâu về sinh thái học cá thể. 

Phân tích được các kiến thức chuyên sâu về sinh thái học quần thể. 

Vận dụng kiến thức môn học vào việc bảo tồn các loài quý hiếm. 
Vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu Sinh thái học cá thể và quần thể. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành để thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

20 Sinh thái học thực 

vật 

1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức sinh thái học thực vật vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các 

cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức sinh thái học thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về sinh thái học thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và 

trong sản xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích làm rõ khái niệm về sinh thái học thực vật. Mục đích, nội dung của việc nghiên cứu sinh thái thực vật và sự thích nghi của 

thực vật với môi trường sống. 

Phân loại chi tiết về môi trường sống của thực vật. Các quy luật cơ bản trong sinh thái học thực vật.  
 Làm rõ ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật nói chung và vai trò của ánh sáng đôí đặc tính các 

nhóm cây nói riêng. Điều tiết, tận dụng ánh sáng trong sản xuất nông lâm nghiệp 

 Phân tích tác động của nhiệt độ đối với đời sống thực vật. Khả năng chịu đựng nhiệt độ của thực vật. Điều tiết nhiệt độ trong sản xuất 
nông - lâm nghiệp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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 Phân tích vai trò của nước, không khí, đất đối với thực vật. Ảnh hưởng của tác động qua lại giữa thực vật với nhau. Ảnh hưởng của 
động vật, vi sinh vật đối với thực vật 

 Phân tích được vai trò của giá thể đất đối với thực vật 

 Phân tích được chất lượng của không khí ảnh hưởng gián tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật 
 Phân tích được sự tác động qua lại giữa thực vật với môi trường sống 

 Phân tích được nguyên nhân của diễn thế 

Phân tích được vai trò của thảm thực vật đối với môi trường 

21 Sinh thái học động 

vật 

1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức về sự hình thành và phát triển, các hiện tượng, sự vật liên quan đến các loài động vật vào giảng dạy môn 

KHTN, Sinh học. Công nghệ Nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục 
Vận dụng thành công kiến thức sinh thái động vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về sinh thái động vật và ứng dụng trong giảng dạy, trải nghiệm, 

nghiên cứu khoa học,sản xxuất và bảo tồn đa dạng động vật  
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức sinh thái động vật ở các 

cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học thực vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, tròng nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được lược sử hình thành môn học, quan điểm duy vật biện chứng trong sự hình thành và phát triển các loài động vật, mối 
quan hệ giữa sinh thái động vật và các môn học khác, sự phân chia các phân ngành của Sinh thái học 

Thực hiện được phương pháp nghiên cứu sinh thái học động vật 

Phân tích được các qui luật sinh thái cơ bản và ứng dụng trong thực tế sản xuất, giảng dạy và công tác bảo tồn 
Phân tích được sự ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến giai đoạn sống, chức phận sống của cá thế động vật và sự ảnh hưởng ngược 

lại của động vật với môi trường sống. 

Trình bày được các qui luật tổng nhiệt hữu hiệu, phương pháp thủy - nhiệt đồ, phương pháp khí hậu đồ, đường đẳng nhiệt đối với 

nhóm động vật biến nhiệt 

Trình bày được ứng dụng Sinh thái học động vật nhóm biến nhiệt (máu lạnh) trong y - sinh và nông học 

Phân tích được Định luật Allen và định luật Bergman và vai trò của động vật ổn nhiệt trong hệ sinh thái 
Phân tích được ứng dụng Sinh thái học động vật ổn nhiệt (máu nóng) trong y - sinh và nông học 

Trình bày được khái niệm, thực hiện được phương pháp xác định các khu hệ động vật và các khu hệ động vật trên trái đất 

Phân tích được ý nghĩa của các khu hệ với khoa học và đời sống 
Phân tích được bản chất và ý nghĩa sinh học cảu sự di cư động vật 

Phân tích và lấy được ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng đến sự di cư động vật 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

22 Sinh thái học vi 
sinh vật 

1. Mục tiêu học phần  
Sử dụng được kiến thức về sự hình thành và phát triển, các hiện tượng, sự vật liên quan đến sinh thái học Vi sinh vật vào giảng dạy 

môn KHTN, Sinh học. Công nghệ Nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục 

Vận dụng thành công kiến thức sinh thái học Vi sinh vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo 
dục.Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về sinh thái học Vi sinh vật và ứng dụng trong giảng dạy, 

trải nghiệm, nghiên cứu khoa học,sản xuất và bảo tồn đa dạng động vật  

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức sinh thái đhọc Vi sinh 
vật ở các cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh thái học Vi sinh vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, tròng nghiên cứu khoa học và giảng dạy 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được khái niệm sinh thái học vi sinh vật, sinh lý học vi sinh vật; Mối quan hệ giữa sinh thái học vi sinh vật với các môn 

khoa học khác  
Thực hiện được các phương pháp nghiên cứu sinh thái học vi sinh vật thường qui 

Tổng hợp và phân tích được mối quan hệ giữa Vi sinh vật với môi trường sống: pháp nghiên cứu sinh thái học vi sinh vật; Khả năng 

chuyển hoá vật chất của vi sinh vật trong các môi trường tự nhiên; Vi sinh vật và các nhân tố vô sinh; Mối quan hệ giữa các loài Vi 
sinh vật và giữa Vi sinh vật với các sinh vật khác; Vi sinh vật và sự chuyển hóa vật chất, năng lượng; Sự thích ứng của vi sinh vật với 

môi trường sống; Sự đối kháng của vi sinh vật  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 



848 

 
Ứng dụng được kiến thức sinh thái Vi sinh vật vào trong ngành công nghệ thực vật và thiết kế các hoạt động trải nghiệm phù hợp 
Phân loại được đa dạng sinh học. Phân tích được những tác động ảnh hưởng đến đa dạng loài vi sinh vật    

Phân tích được cơ sở khoa học của việc sử dụng Vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường nước thải, chất thải và khí thải 

Bước đầu ứng dụng được kiến thức Vi sinh vật vào xử lý ô nhiễm trong các mô hình thí nghiệm 
Phân tích được mối quan hệ giữa Vi sinh vật và hệ sinh thái đất: Sinh thái thổ nhưỡng; Cơ cấu Vi sinh vật đất; Quá trình chuyển hóa 

vật chất chứa nitơ trong đất; Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ; Sự chuyển hóa chất vô cơ trong đất 

Xây dựng được các hướng nghiên cứu về sinh thái học Vi sinh vật 

III.2 Các học phần 

chuyên ngành tự 

chọn (Chọn 3 học 

phần) 

  9 HK3   

23 Chỉ thị sinh học 

môi trường 

1. Mục tiêu học phần  

Người học phân tích được các vấn đề liên quan tới việc sử dụng sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường. 
Người học vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong môn học vào thực tiễn và nghiên cứu khoa học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Người học trình bày được các phương pháp nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị trong các môi trường 
Vận dụng được các kiến thức, phương pháp nghiên cứu đã học vào thực tiễn và nghiên cứu khoa học 

Xây dựng được một số hướng nghiên cứu theo lĩnh vực của môn họ 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học 

1. Mục tiêu học phần  

Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.  
Hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 
nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân biệt được các mức độ của đa dạng sinh học; mối liên hệ giữa các mức độ; các nhân tố ảnh hưởng đến các mức độ. 
Đánh giá được giá trị của đa dạng sinh học; hiện trạng đa dạng sinh học, nguyên nhân gây suy thoái và đề xuất giải pháp hạn chế sự 

suy thoái. 

Lựa chọn được được đối tượng để bảo tồn, cũng như các phương thức và cách tiến hành bảo tồn đa dạng sinh học phù hợp cho mỗi 
đối tượng cụ thể. 

Phối hợp với người khác trong quá trình nghiên cứu, tham gia được vào tất cả các công việc trong quá trình nghiên cứu, từ việc lập kế 

hoạch đến thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo về đa dạng sinh học và bảo tồn. 
Đề xuất được những việc làm của bản thân để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và giải thích được các vấn đề có liên quan trong tự 

nhiên. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Sinh thái học tập 
tính 

1. Mục tiêu học phần  
Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến sinh thái học tập tính  

Hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về sinh thái học tập tính 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 

nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân biệt được các dạng tập tính thích nghi với điều kiện sống thường gặp 
Phân tích được cơ chế của tập tính do tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài cơ thể sinh vật; sự phát triển và tiến hóa của 

tập tính 

Phối hợp với người khác trong quá trình nghiên cứu, tham gia được vào tất cả các công việc trong quá trình nghiên cứu, từ việc lập kế 
hoạch đến thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 Sinh thái học nhân 

văn 

1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức sinh thái học nhân văn vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các 
cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức sinh thái học nhân văn để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về sinh thái học nhân văn trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và 
trong sản xuất. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được những kiến thức cơ bản về tiếp cận sinh thái nhân văn; tác động qua lại giữa môi trường và các vấn đề kinh tế xã hội 

Phân tích, đánh giá tác động của con người lên môi trường và tác động của môi trường lên con người để thấy được mặt tích cực và 

tiêu cực. 
Phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế xã hội lên các hệ thống tự nhiên và tác động của sự suy giảm chất lượng môi 

trường lên các hoạt động sống của con người, cũng như các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển... 

Phân tích tác động của con người đến hệ sinh thái nhân văn tại mỗi địa phương cụ thể của học viên 
Phân tích được Sức bền xã hội, quyền sở hữu và sử dụng nguồn lợi trong phát triển bền vững 

 Phân tích được mối quan hệ giữa sinh thái học và khoa học nhân văn 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

27 Sinh thái môi 
trường 

1. Mục tiêu học phần  
Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến sinh thái môi trường  

Hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về sinh thái môi trường 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 
nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được các yếu tố của Sinh thái học là cơ sở cho khoa học môi trường 
Phân tích được các phương pháp luận nghiên cứu về vấn đề môi trường 

Phối hợp với người khác trong quá trình nghiên cứu, tham gia được vào tất cả các công việc trong quá trình nghiên cứu, từ việc lập kế 

hoạch đến thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Thích nghi tiến hoá 

của động vật 

1. Mục tiêu học phần  

Phân tích được đặc điểm thích nghi với các điều kiện sinh thái của giới Động vật. 

Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học và các cách 
phòng chống các bệnh ký sinh. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được đặc điểm thích nghi của động vật ở nước, trên cạn và ký sinh với các điệu kiện sinh thái 

Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học. 

Vận dụng các kiến thức của môn học vào cách phòng chống các bệnh ký sinh. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 Hình thái, giải 

phẫu thích nghi ở 
thực vật hạt kín 

1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức Hình thái, giải phẫu thích nghi của thực vật vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ 
phần nông nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức hình thái giải phẫu học thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo 

dục. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về hình thái, giải phẫu thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học 

và trong sản xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được các nguyên tắc biến đổi về hình thái, giải phẫu cơ quan sinh dưỡng, các tổ chức bên trong cơ thể thực vật thể hiện tính 

thích nghi với mỗi loại môi trường sống. 
 Phân tích được các nguyên tắc biến đổi về hình thái, giải phẫu cơ quan sinh sản, các tổ chức bên trong cơ thể thực vật thể hiện tính 

thích nghi với mỗi loại môi trường sống. 

Phân tích được đặc điểm đặc trưng nhất của các kiểu rừng trên thế giới. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng bên ngoài của các nhóm 
kiểu sinh thái rừng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

20 Tài nguyên thực 

vật 

1. Mục tiêu học phần  

Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến tài nguyên thực vật.  

Sử dụng được kiến thức tài nguyên thực vật vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình. 
Xác định được những công việc cần làm của bản thân trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thực vật và giải thích các nội dung 

có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân loại được hiện trạng nguồn tài nguyên thực vật trên thế giới và nhận biết được các nhóm tài nguyên chính ở Việt Nam.  

Đánh giá được hiện trạng việc khai thác, sử dụng tài nguyên thực vật trên thế giới và ở Việt Nam 

Đánh giá được hiện trạng bảo tồn tài nguyên thực vật ở Việt Nam và địa phương; việc chia sẻ lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Thực hiện được các nội dung nghiên cứu đánh giá tài nguyên thực vật tại một khu vực cụ thể 
Đề xuất được những việc làm của bản thân về việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thực vật. 

31 Vi sinh vật ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức về vi sinh vật vào giảng dạy môn KHTN, Sinh học. Công nghệ Nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục 
Vận dụng thành công kiến thức vi sinh vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về vi sinh vật và ứng dụng trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên 

cứu khoa học,sản xuất và bảo tồn đa dạng động vật  
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức vi sinh vật ở các cơ sở 

giáo dục và trong thực tiễn. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh thái động vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, tròng nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được các giai đoạn phát triển, sự sinh trưởng của vi sinh vât và sự tạo thành sản phẩm 
Phân loại được các loại sản phẩm của vi sinh vật 

Nắm rõ nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp; Dinh dưỡng của vi sinh vật và nguyên liệu nuôi cấy vi sinh vật công 

nghiệp 
Nắm rõ đặc điểm và qui trình lên men của mọto số sản phẩm thông dụng: Sản xuất rượu cồn ; Sản xuất bia; Sản xuất rượu vang; ản 

xuẩt nước chấm lên men; Sản xuẩt nước mắm lên men; Sản xuất axit axêtic bằng phương pháp vi sinh 

Tổng hợp và hiểu rõ qui trình các ứng dụng của vi sinh vật trong chế biến thức ăn vật nuôi, bảo quản thủy sản, chăn nuôi, thú y và 
phòng trừ địch hại   

Thực hiện thành công 1 trong số những ứng dụng của Vi sinh vật trong chế biến thức ăn vật nuôi, bảo quản thủy sản, chăn nuôi, thú y 

và phòng trừ địch hại qui mô phòng thí nghiệm 
Nắm rõ đặc điểm hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm  

Sử dụng được các kiến thức về hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm để xây dựng được các hướng nghiên cứu trong 

lĩnh vự này 

Phân tích được cơ sở khoa học của công nghệ vi sinh với xử lý nước thải và rác thải 

Thực hiện thành qui trình xử lý nước thải và rác thải qui mô thí nghiệm bằng phương pháp sinh học. 

Nắm được qui trình sản xuất khí sinh học từ nước thải, bùn thải, bã thải công nghiệp... 
Thực hiện thành công sản xuất khí thải sinh học qui mô thí nghiệm 

Khái quát được các sản phẩm trao đổi chất bậc 1 và bậc 2: Các sản phẩm trao đổi chất bậc một gồm Acid amin, nucleotit, acid xit ric, 

các vitamin. Các sản phẩm trao đổi chất bậc hai gồm các chất kháng sinh, chất kích thích thực vật giberelin, độc tố nấm 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Sinh lý thích nghi 

của thực vật 

1. Mục tiêu học phần  

Sử dụng được kiến thức sinh lí học thực vật vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công nghệ phần nông nghiệp ở các cơ 

sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức sinh lí học thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, về sinh lí học thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong 

sản xuất. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Phân tích được sự vận động có tính quy luật của các quá trình sinh lí nhằm đáp ứng một cách tốt nhất với điều kiện sống và kể cả với 

những biến đổi thường xuyên của điều kiện sống  
Phân tích, đánh giá tác động của con người lên môi trường và tác động của môi trường lên con người để thấy được mặt tích cực và 

tiêu cực. 

Phân tích, đánh giá cấu trúc, chức năng, các quá trình sinh lí của tế bào thực vật, nhằm đáp ứng thực tế cuộc sống và không ngừng 
hoàn thiện trong quá trình sống của chúng. 

Phân tích được sự thích nghi trong trao đổi chất và năng lượng của cơ thể thực vật 

Phân tích được sự thích nghi trong sinh trưởng, phát triển và vận động ở thực vật 
Phân tích được sự thích nghi của thực vật trong đáp ứng điều kiện bất lợi của môi trường 

Phân tích được vai trò của sinh lí thích nghi trong quá trình tiến hóa thực vật 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

33 Môi trường và phát 
triển bền vững 

1. Mục tiêu học phần  
Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến môi trường và phát triển bền vững  

Đánh giá được hiện trạng môi trường toàn cầu; mối liên hệ giữa môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 
nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân loại được các loại môi trường, những tác động ảnh hưởng đến môi trường và mối liên hệ giữa chúng.  
Phân tích được các vấn đề của phát triển bền vững; đánh giá được vai trò của môi trường với phát triển bền vững. 

Đánh giá được mối liên hệ giữa đa dạng sinh học với môi trường, phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. Phân tích được 

chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam 
Sử dụng được kiến thức vào việc làm đề tài luận văn và học tập các môn học khác; đề xuất được những việc làm của bản thân để góp 

phần vào chiến lược phát triển bền vững của đất nước 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt 

nghiệp 

 Luận văn khoa học vừa là điều kiện tốt nghiệp vừa là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên.   
Luận văn khoa học là một công trình khoa học, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học viên lĩnh hội, tiếp thu trong quá trình học tập và 

nghiên cứu tại nhà trường. Trong luận văn, học viên phải vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ 

năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ 
năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày, kỹ năng bảo vệ đề tài nghiên cứu. 

10 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

    TỔNG CỘNG 60     

7.3 Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm       

I PHẦN KIẾN THỨC CHUNG       

1 Triết học 1. Kiến thức: Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết 

học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học tự nhiên và công nghệ; Nâng cao nhận 
thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quanvà phương pháp luận 

triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên 

và công nghệ; Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa 

học - công nghệ Việt Nam. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn 

đề thực tiễn của chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn 
thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các 

quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có 

thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi 
trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm 

xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 
công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và 

những giá trị chung của nhân loại.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức: 
Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên 
sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: 
- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có 

thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 
định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 

thoại nhưng còn gặp khó khăn.  

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 
văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.  

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá 

nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ 
chính xác phù hợp.  

3. Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn 
luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học 

đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: 
Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 Chương trình, 
phương pháp và kĩ 

năng dạy học hiện 

đại 

Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 
học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

 Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ       

  Các học phần cơ sở bắt buộc       

4 Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 
học 

 Kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học 

- Các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu. 
- Đạo đức khoa học trong nghiên cứu khoa học sinh học 

- Nắm được các hướng và phương pháp nghiên cứu đặc trưng của một số chuyên ngành sinh học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Sinh học phát triển Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về lĩnh vực sinh học phát triển. Học viên cần nắm được các kiến 

thức lý thuyết hiện đại về sự phát triển từ cấp độ tế bào, phôi và sự biệt hoá cũng như các giai đoạn phát triển của cơ thể động vật - 
thực vật và các cơ chế điều khiển sự phát triển cá thể. 

 Củng cố và nâng cao kỹ năng thực hành sinh học, Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng. Học viên có thể vận dụng các kiến thức của 

môn học vào thực tiễn chăn nuôi, trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, Cao đẳng và Đại học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Cơ sở phân loại 
sinh vật 

 Học viên nắm được các khái niệm, nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp phân loại sinh vật; nắm được những nét khái quát về hệ 
thống sinh giới và các giới sinh vật trong sinh giới. 

Vận dụng thành thạo kiến thức phân loại để giải quyết các vấn đề có liên quan trong nghiên cứu 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Các học phần cơ sở tự chọn (chọn 3 trong 9 học phần) 9 HK2   

7 Công nghệ thông 

tin trong sinh học 

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong công việc, giảng dạy và nghiên cứu về sinh 

học (xử lý thông kê số liệu, chọn mẫu, bố trí mẫu, …). Biết cách vận dụng các kiến thức tin học vào cuộc sống, trong công việc, 

nghiên cứu và giảng dạy sinh học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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8 Cơ sở công nghệ 

sinh học 
 Giúp học viên nắm được cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ sinh học bao gồm: công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công 
nghệ sinh học tế bào, công nghệ vi sinh trong các ngành công, nông nghiệp, trong bảo vệ môi trường, trong đời sống xã hội. Trên cơ 

sở kiến thức của môn học, học viên nắm được quy trình sản xuất các sản phẩm sinh học, chế phẩm lên men, các chất có nguồn gốc 

trong tự nhiên nhờ các tác nhân sinh học. 
- Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng một số phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về công nghệ gen, công nghệ hóa sinh, công 

nghệ sinh học tế bào, công nghệ vi sinh. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Sinh học tế bào  Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về phương pháp nghiên cứu, về cấu trúc, chức năng của tế bào và các bào 

quan của tế bào; Hướng vận dụng tế bào và tế bào gốc trong sản xuất. Học viên cần nắm bắt những thao tác cơ bản trong nghiên cứu 

tế bào và nuôi cấy mô. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

10 Địa lý sinh vật - Kiến thức: Học viên nắm được các quy luật phân bố địa lý của sinh vật trên trái đất, trên cơ sở đó áp dụng vào những nghiên cứu về 

phân loại học, đa dạng sinh học, sinh thái học,... 
- Kĩ năng: Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn khi giải thích các khu phân bố của sinh vật 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Cơ sở VSV trong 

công nghệ môi 
trường 

- Kiến thức: Môn học giúp cho người học nắm vững được cơ sở khoa học của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường. Giúp người 

học có thể nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ sinh học vào bảo vệ môi trường. Đặc biệt người học có thể ứng dụng một số 
phương pháp tuyển chọn, nhân giống vi sinh vật có ích giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái. 

- Kĩ năng: Rèn cho học viên có kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiên cứu cơ bản về kỹ thuật vi sinh, ứng dụng trong 

nghiên cứu để sử dụng một số nhóm vi sinh vật có ích làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

12 Cơ sở Lý - Hóa 
sinh 

- Kiến thức: Các kiến thức lý sinh, hoá sinh cơ bản có ý nghĩa rất lớn đối với việc nhận thức và giải thích các quá trình, các hiện 
tượng của sự sống. Do đó môn học này đóng vai trò không thể thiếu được trong việc nghiên cứu sinh học.  

- Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức môn học vào việc nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học về sự 

sống. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Sinh học phân tử - Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, từ đó giúp 
học viên hiểu và nắm bắt được bản chất và cơ chế của các quá trình di truyền. 

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hành phân tích, định lượng DNA và protein 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

14 Kí sinh trùng học 

đại cương 

 Giúp cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ký sinh trùng gây bênh ở người, động vật và thực vật. Biết cách vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 Công nghệ nano 

trong sinh học 

- Học viên được trang bị kỹ năng khai thác một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu công nghệ nanô trong sinh học như kính hiển vi 

điện, phổ truyền qua (UV-Vis), … 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Học viên sẽ có khả năng làm việc ở các cơ quan và tổ chức liên quan trực tiếp và gián tiếp tới công nghệ và sản phẩm công nghệ 
nanô trong sinh học như nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực công nghệ nanô trong sinh học, công nghệ sinh học, y - dược, nông 

lâm nghiệp, môi trường… 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

III PHÂN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH SINH        

  Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12     

16 Quang hợp  Trang bị cho học viên kiến thức mới, hiện đại về cấu trúc, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, đồng thời giúp 
học viên biết các hướng điều chỉnh quá trình quang hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Các kĩ thuật cơ bản 

trong nghiên cứu 

hoá sinh 

 Trang bị cho học viên các quy trình thí nghiệm thông thường, những nguyên tắc chính và chuẩn bị cơ bản trong các nghiên cứu hóa 

sinh học. Giúp học viên nắm rõ một số phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại như ly tâm, điện di, sắc kí…cũng như một số 

phương pháp phân tích các hợp chất sinh học thường gặp trong nghiên cứu protein, axit nucleic, enzim… giúp họ tiếp tục nghiên cứu 
sâu các hợp chất trên và ứng dụng trong thực tiễn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

18 Sinh lý hoạt động 

thần kinh cao cấp 

 Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hoạt động phản xạ của não bộ. 

 - Qua môn học này, học viên phải hiểu được mối liên quan giữa hoạt động phản xạ của não bộ và hoạt động hành vi của con người. 

 - Sinh viên phải thấy được vai trò của cảm xúc đối với hoạt động của con người. 
 - Những khái niệm về hoạt động phản xạ có điều kiện công cụ có thể áp dụng vào cải cách giáo dục, cải cách phương pháp truyền đạt 

kiến thức của giáo viên lấy học sinh làm trung tâm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

19 Hoocmon học  Người học nắm và hiểu rõ được bản chất và cơ chế điều tiết chức năng của Hormon. Nắm bắt đước cấu tạo, chức phận của một số 

tuyến nội tiết. Phân biết được Hormon thực vật và động vật. 
- Người học nắm bắt được hướng ứng dụng Hormon trong đời sống và sản xuất. 

- Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học Phổ thông, Cao đẳng và Đại 

học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong 3 hướng sau) 9 HK3   

  Hướng I. Chuyên ngành Sinh lý học thực vật (Chọn 3 trong 9 môn sau)   HK3   

20 Sinh lý thích nghi 

của thực vật 

- Trang bị cho học viên kiến thức mới, hiện đại về quy luật thích nghi trong quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, trong 

tiến hóa của loài. Giúp học viên tự tìm hiểu bản chất sinh lí của hiện tượng thích nghi ở thực vật  

- Học viên có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu sinh học  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

21 Cơ sơ dinh dưỡng 

khoáng và ứng 

dụng 

- Kiến thức:  

Học xong chuyên đề học viên cao học sẽ có trình độ cao về dinh dưỡng khoáng thực vật. Sẽ có khả năng độc lập sử dụng được phân 

bón trên một số đối tượng cây trồng, điều khiển được việc bón các loại phân khoáng làm tăng năng suất, hiệu quả của phân bón. Hiểu 
biết được ngưỡng phân bón cho mỗi loại cây trồng, tránh ô nhiễm môi trường. 

Học viên phân tích được con đường hấp thụ và vận chuyển chất khoáng của cây. Phân tích quan hệ giữa dinh dưỡng khoáng với năng 

suất và phẩm chất nông sản. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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 - Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng đọc sách, thu thập tài liệu và vận dụng kiến thức môn học vào giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản 
xuất nông nghiệp đồng thời trang bị cho sinh viên kĩ năng thực hành trong phòng thí nghiêm và ngoài đồng rộng 

22 Sinh lý thực vật 

ứng dụng 

 - Kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản trong ứng dụng SLTV vào sản xuất như các kĩ thuật cơ bản trong nhân giống 

vô tính thực vật, điều kiển quá trình trao đổi nước và khoáng thực vật, một số kĩ thuật trồng cây không cần đất và ứng dụng chất điều 
hòa sinh trưởng trong sản xuất. 

 - Kỹ năng: Rèn kỹ năng thực nghiệm. Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào các thí nghiệm và sản xuất 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

23 Sinh lý chống chịu 
điều kiện môi 

trường bất lợi 

 - Kiến thức: Phân tích rõ ảnh hưởng của các tác nhân môi trường bất lợi tới thực vật, bản chất sinh lý của cơ chế chống chịu, các ứng 
dụng thực tiễn trong trồng trọt. 

 - Kỹ năng : Biết khai thác nguồn tài liệu, tự học và trình bày các vấn đề nghiên cứu. Thành thạo xác định các hướng nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Cơ sở công nghệ tế 
bào thực vật 

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ nuôi cấy mô, tế bào thực vật - một lĩnh vực đã và đang 
có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế , xã hội và khoa học cho nhân loại . 

Sau khi học môn học, học viên cần nắm được một số thao tác cơ bản về công nghệ nuôi cấy mô, tế bào; biết cách tổ chức thực hiện 

một phòng nuôi cấy mô, tế bào và nhất là có thể tiến hành nuôi cấy thành công một số cây trồng có giá trị kinh tế và khoa học. 
 - Kỹ năng : Biết khai thác nguồn tài liệu, tự học và trình bày các vấn đề nghiên cứu. Hướng vận dụng vào nghiên cứu và sản xuất. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

25 Sinh lý tính chịu 

tác nhân sinh học 

- Kiến thức: Tìm hiểu sâu về bệnh của thực vật, sinh lí của cây khi bị bệnh cũng như bản chất tính chịu bệnh của thực vật, bản chất 

tính miễn dịch của thực vật. 

- Kỹ năng: Biết khai thác nguồn tài liệu, tự học và trình bày các vấn đề nghiên cứu. Hiểu được các hướng nghiên cứu về khả năng 
chịu bệnh của thực vật 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

26 Trao đổi nước ở 

thực vật và ứng 

dụng 

 Hiểu được vai trò của quá trình trao đổi nước đối với các chức năng sinh lý và trao đổi chất khác của cơ thể thực vật. Gắn kết được 

sự trao đổi nước ở thực vật với đặc tính vật lý và hoá học của nước. Phát hiện được đặc điểm hình thái, giải phẫu tương thích với chức 

năng trao đổi nước ở những nhóm thực vật sống trong các điều kiện sinh thái khác nhau ; Cơ chế của quá trình hút nước vận chuyển 
và thoát hơi nước của thực vật. Phân biệt được quá trình trao đổi nước ở các cấp độ tổ chức khác nhau của thực vật. Biết vận dụng 

kiến thức môn học vào giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất nông nghiệp. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

27 Sinh lý sinh trưởng 

và phát triển của 
thực vật 

 Học xong môn học này , học viên sẽ có được sự củng cố và nâng cao các hiểu biết về các giai đoạn chính trong quá trình phát triển cá 

thể cũng như các cơ chế điều khiển các quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật. 
 Qua môn học, học viên có thể tiến hành các thí nghiệm và vận dụng kiến tức môn học vào giải quyết các vấn đề của cuộc sống và 

giảng dạy 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

28 Sinh lí hô hấp và 
bảo quản nông sản 

- Trang bị cho sinh viên có những hiểu biết về nguyên nhân tổn thất nông sản sau thu hoạch và các biện pháp hạn chế tổn sau thu 
hoạch mang lại lợi nhuận cho người sản xuất, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực trong mỗi quốc gia và trên thế giới. 

 - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức môn học vào giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất nông nghiệp đồng thời trang bị cho 

sinh viên kĩ năng thực hành trong phòng thí nghiêm và ngoài đồng rộng. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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  Hướng II. Chuyên ngành Hóa sinh học (chọn 3 trong 7 môn học dưới đây)    HK3   

29 Sinh học phân tử 

axit nucleic và 

protein 

- Trang bị các kiến thức sâu về cấu trúc, sinh tổng hợp axit nucleic và protein 

- Học viên nắm vững các ứng dụng axit nucleic và protein trong công nghệ sinh học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

30 Công nghệ enzim - Kiến thức: trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về enzim như tên gọi, cấu tạo, cơ chế hoạt động và ứng dụng. 

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc sách, tự học và kĩ năng thực hành, tìm kiếm tài liệu. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

31 Hoá sinh dinh 

dưỡng 

 Vai trò một số chất dinh dưỡng quan trọng. 

- Sự chuyển hóa một số chất dinh dưỡng cơ bản trong cơ thể. 
- Đánh giá được tác hại của dinh dưỡng không hợp lí. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Hoá sinh học môi 
trường 

 Giúp học viên nắm được những kiến thức có liên quan đến những tác động của con người, sản xuất… tới môi trường sống: đất, nước, 
không khí  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

33 Hoá sinh các hợp 
chất có hoạt tính 

sinh học 

 Học xong học phần này học viên cần nắm vững được cấu trúc, chức năng của một số hợp chất có hoạt tính sinh học bản chất là 
protein và phi protein. Nắm được cách tách triết, định tính, định lượng một số hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học như enzim, 

cytokin v.v 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Miễn dịch học 

phân tử 

 Học xong học phần này người học sẽ hiểu biết về cơ sở tế bào và phân tử của hệ miễn dịch tự nhiên và hệ miễn dịch tiếp thu của 

người và tiến hoá miễn dịch của các loài động vật. Cơ sở ứng dụng miễn dịch học để bảo vệ sức khỏe con người và động vật. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

35 Hoá sinh học màng 

tế bào và bệnh lí 

 Học viên sau khi học sẽ hiểu rõ cấu trúc, chức năng của màng tế bào và các màng chức năng. Sự vận chuyển, sự điều hòa các tín 

hiệu, thông tin qua màng tế bào,những rối loạn về cấu trúc và chức năng của màng và thụ thể dẫn đến các bệnh lý 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Hướng III. Chuyên ngành Sinh lý người và động vật (chọn 3 trong 8 môn học dưới đây)    HK3   
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36 Sinh lí sinh sản  Nắm được: 

- Cơ sở của sự sinh sản, đặc điểm tiến hóa của quá trình sinh sản. 

- Cấu tạo của cơ quan sinh sản ở người. 

- Cơ chế hoạt động sinh sản ở người. 
- Một số biện pháp chủ động sinh đẻ theo ý muốn ở người. 

- Một số bệnh lây lan qua đường sinh dục và cách phòng, tránh. 

- Bất thường sinh dục và sinh sản, giới tính, vô sinh, sức khỏe sinh sản. 
- Nắm được cách sử dụng các giáo cụ trực quan để dạy tốt nội dung sinh lý sinh sản ở các bậc học phổ thông, đại học và trung học 

chuyên nghiệp. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

37 Sinh lý hấp thụ và 
dinh dưỡng 

Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về cấu tạo của hệ tiêu hóa của người và quá trình tiêu hóa, cơ chế hấp thu thức ăn ở 
người, cũng như sự hấp thụ các chất qua màng tế bào. Môn học cũng giúp học viên nắm được tầm quan trọng của dinh dưỡng, đánh 

giá được tình trạng thiếu, thừa dinh dưỡng, vấn đề vệ sinh thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật của cộng đồng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 Điện sinh lí hệ thần 

kinh 

 Qua chuyên đề này sinh viên phải có được những kiến thức cơ bản nhất về các hiện tượng điện trong hoạt động của hệ thần kinh. 

- Hiểu được cơ chế xuất hiện các điện thế trong hoạt động thần kinh. 

- Thấy được mối liên quan giữa các điện thế với các hiện tượng sinh lý. 
- Nắm được khái niệm cơ bản về kĩ thuật ghi các điện thế 

  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

39 Cơ sở phôi sinh 

học 

 Nhằm trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống về cơ chế các quá trình hình thành và phát triển của phôi động vật ở các cấp độ 

khác nhau. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên có thể giải thích các giai đoạn hình thành và phát triển phôi. Vai trò của các yếu tố tác 

động đến từng giai đoạn phát triển phôi. Đồng thời Cơ sở phôi sinh học còn cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng cơ bản để 
tiếp thu các kiến thức sâu hơn về sinh học phát triển cũng như việc áp dụng vào dạy học phần Sinh học cơ thể ở các trường trung học 

phổ thông hiện nay. 

 Thông qua các thực hành trong học phần giúp học viên trang bị thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như có kỹ năng 
quan sát theo dõi các quá trình phát triển của phôi động vật. Rèn luyện kỹ năng thao tác thuần thục các bài thực hành ở trường phổ 

thông.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

40 Mô học và sinh lí 
tế bào người 

 Qua môn học học viên cũng sẽ nắm được mối liên quan mật thiết giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan thể hiện qua cấu tạo 
các tổ chức. 

 Học viên sau khi học xong các kiến thức nâng cao về sinh lí tế bào có thể vận dụng vào việc nghiên cứu khoa học cơ bản về lĩnh vực 

tế bào học và mô. Thông qua thực hành trong môn học giúp học viên trang bị thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như 
có kỹ năng quan sát theo dõi các quá trình tế bào, biết được cách chuẩn bị, cách đọc các tiêu bản mô học đại cương và các mô tạo 

thành các cơ quan trong cơ thể dưới kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

41 Sinh học phát triển 

cơ thể người 

- Nhằm trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống về cơ chế các quá trình phát triển của phôi người qua các giai đoạn khác nhau. 

Trên cơ sở đó giúp cho học viên có thể giải thích được cơ chế của sự hình thành và phát triển hợp tử, phôi dâu, phôi nang, phôi vị, ... 

Vai trò của các yếu tố tác động đến từng giai đoạn phát triển phôi. Môn học còn nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng 
cơ bản để tiếp thu các kiến thức sâu hơn về sinh học phát triển nâng cao cũng như việc áp dụng vào dạy học phần Sinh học cơ thể ở 

các trường trung học phổ thông hiện nay. 

- Kỹ năng: Thông qua các thực nghiệm, quan sát giúp học viên trang bị thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học, cũng như có kỹ 
năng làm các bài thực hành quan sát theo dõi các quá trình phát triển của phôi người thong qua mẫu vật. Rèn luyện kỹ năng thao tác 

thuần thục các bài thực hành ở trường phổ thông.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

42 Sinh lí học trí tuệ - Qua môn học này, sinh viên sẽ hiểu được một cách đầy đủ về bản chất của các vấn đề có liên quan đến hoạt động trí tuệ. 

- Thấy được vai trò của các yếu tố di truyền và quá trình học tập ảnh hưởng tới việc hình thành và phát triển năng lực trí tuệ. 
- Nắm được vai trò của các cấu trúc não bộ đối với việc hình thành và phát triển trí tuệ. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

IV LUẬN VĂN - Luận văn khoa học vừa là điều kiện tốt nghiệp vừa là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên.   

- Luận văn khoa học là một công trình khoa học, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học viên lĩnh hội, tiếp thu trong quá trình học tập và 
nghiên cứu tại nhà trường. Trong luận văn, học viên phải vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ 

năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ 

năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày, kỹ năng bảo vệ đề tài nghiên cứu. 

10 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  TỔNG CỘNG:   60     

  Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Các môn chung 8     

1 Triết học  1. Mục tiêu học phần 
Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 
Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Thể hiện tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nhận thức và nghiên cứu các 
đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành 

Phân tích được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học  

Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 
Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 
Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 

Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II Các môn cơ sở  21     

II.1 Bắt buộc 12     

3 Phương pháp luận 

NCKH 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức về PPLNCKH nói chung và khoa học sinh học nói riêng. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH phù hợp, khả thí. 
Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu. 

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác và phản biên trong NCKH 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được đối tượng, nội dung và ý nghĩa của nghiên cứu PPLNCKH 

Phân tích được đối tượng, chức năng của khoa học và qui luật phát triển của khoa học. 

Trình bày được các khái niệm và đặc điểm của công nghệ và công nghệ cao; Phân tích được xu hướng phát triển công nghệ cao trên 
thế giới và cở Việt Nam; Vận dụng giải thích một số công nghệ cao ở Việt Nam theo các tiêu trí. 

Phân tích được các đặc trưng của NCKH và các bước trong qui trình NCKH; Phân biệt được các khái niệm luận đề - luận chứng – 

luận cứ 
Phân tích được các quan điểm tiếp cận trong NCKH; Vận dụng quan điểm tiếp cận NCKH trong việc xác định nội dung và PPNC; 

phản biện được các kết quả NCKH đã công bố. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được các PP nghiên cứu khoa học, đặc biệt là PPNC thực nghiệm; Tính được số công thức thí nghiệm tối thiểu khi tiến 
hành thực nghiệm NCKH; Vận dụng được PPNC thực nghiệm xây dựng đề cương NCKH để làm luận văn. 

Phân tích được các nôi dung cơ bản trong hoạt động NCKH; Thực hành xây dựng được đề tài NCKH phù hợp, khả thi. 

Tham dự đủ các buôit lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

4 Các nguyên lý và 

quy luật cơ bản 

trong sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức về các nguyên lí và qui luật cơ bản trong sinh học là môn học mang tính tích hợp của nhiều ngành 

như: Sinh học, Hóa học, Vật lí, khoa học Trái Đất, Toán học 
Hình thành và phát triển năng tích hợp để phân tích các nguyên lí về sự đa dạng; nguyên lí cấu trúc và hệ thống; nguyên lí về sự vận 

động và biên đổi; nguyên lí của sự tương tác 

Hình thành và phát triển năng phân tích các nguyên lí và qui luật cơ bản trong Sinh học phù hợp với kết quả nghiên cứu  
Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các nguyên lí và qui luật cơ bản trong Sinh học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được vai trò của các nguyên lí và qui luật cơ bản trong sinh học. 
Phân tích được nguyên lí đa dạng thể hiện ở các lĩnh vực như sinh học; hóa học; vật lí, v.v 

Phân tích được nguyên lí về tính cấu trúc thể hiện ở các lĩnh vực như sinh học; hóa học; vật lí, v.v 

Phân tích được nguyên lí và qui luật cơ bản của các hoạt động sống của sinh vật. 
Phân tích được nguyên lí và qui luật tương tác giữa sinh vật với các yếu tố vật lí và hóa học của môi trường. 

Phân tích được nguyên lí và qui luật tương tác giữa con người với với môi trường; Đề xuất được một số biện pháp nghiên cứu để phát 

triển bên vững. 
Tham dự đủ các buôit lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

5 Cơ sở phân loại 

sinh vật 

1. Mục tiêu học phần 

Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến phân loại sinh vật.  
Hướng dẫn người khác thực hiện được một số hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm về phân loại. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 

nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được cách phân chia sinh giới; đánh giá được ưu điểm, hạn chế của mỗi quan điểm; xác định được vị trí, giới hạn của các giới 

sinh vật.  
Thực hiện được các công việc cơ bản trong phân loại sinh vật 

Biết cách trích dẫn tên khoa học, tra cứu, nhận biết, mô tả và thu thập thông tin về các taxon theo quy định hiện hành. 

Đề xuất được một số hướng nghiên cứu và trải nghiệm về phân loại. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Cơ sở công nghệ 
sinh học 

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được kiến thức công nghệ sinh học trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình 

nghiên cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức công nghệ sinh học để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức 

chuyên ngành 
Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về công nghệ sinh học trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên 

cứu khoa học và trong sản xuất. Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học như phân tích, đánh giá các hợp chất, 

các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức công nghệ sinh học vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II.2 Tự chọn (Chọn 3 

trong 12 môn) 

    HK2   

7 Công nghệ thông 

tin trong sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về công nghệ thông tin trong sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn 
nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các công cụ tin học trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản 

lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Ứng dụng và giải thích được sự cần thiết sử dụng Microsoft Excel trong phân tích dữ liệu nghiên cứu sinh học. 
Giải thích được sự cần thiết sử dụng Origin trong biểu diễn dữ liệu nghiên cứu sinh học. 

Phân tích được sự cần thiết sử dụng EndNote trong quản lý và trích dẫn tài liệu nghiên cứu sinh học. 

Ứng dụng được một số phần mềm thông dụng trong giảng dạy sinh học. 

8 Xây dựng và phát 

triển chương trình 

môn sinh học ở 
trường phổ thông 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển năng lực phân tích chương trình giáo dục tổng thể và chương trình giáo dục môn Sinh học ở phổ thống. 

Hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình môn Sinh học ở trường trung học phổ thống. 
Hình thành và phát triển năng lực xây dựng và giảng dạy các chủ đề tích hợp nội môn và liên môn trong giáo dục phổ thông. 

Hình thành và phát triển năng lực tự học, giao tiếp hợp tác để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng thực tiễn của đổi mới giáo 

dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình; Phân tích được mối quan hệ giữa phát triển chương trình 

với kế hoạch dạy học bộ môn. 
Phân tích được vai trò của các bước trong xây dựng và phát triển chương trình 

Phân tích được những điểm mới của CT giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học. 

Thực hiện xây dựng được các chủ đề tích hợp liên môn và nội môn. 
Thống nhất được nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các chủ đề tích hợp liên môn, nội môn. 

Tham gia các buổi học đầy đủ, tích cực thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập về nhà 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

9 Sinh học tế bào 1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng được kiến thức tế bào học vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức tế bào học để học tốt các kiến thức chuyên ngành trong CTĐT thạc sĩ sinh học thực nghiệp. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức tế bào học để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 

Vận dụng các kiến thức vào nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Chứng minh được tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống; Trình bày được lịch sử hình thành sự sống trên trái đất. 

Mô tả được cấu trúc, chức năng của màng tế bào; Phân tích được cơ sở phân tử cấu tạo nên tế bào; Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 
Trình bày được thành cấu trúc, tính chất và chức năng của màng tế bào; Phân tích được các cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế 

bào 

Phân tích được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân chuẩn ở kỳ trung gian; Thực hiện thành công các thí nghiệm quan sát 
nhiễm sắc thể của tế bào. 

Giải thích và phân tích được chu kỳ tế bào trong giảng dạy và nghiên cứu; Giải thích được một số hiện tượng mất kiểm soát chu kỳ 

của tế bào. 
Trình bày được các hướng phát triển trong công nghệ tế bào thực vật, động vật và vi sinh vật. Các ứng dụng thực tiễn trong sản xuất 

và phát triển kinh tế xã hội; Định hướng và áp dụng vào đề tài và luận văn tốt nghiệp. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 Địa lý sinh vật 1. Mục tiêu học phần 
Giảng dạy được các kiến thức có liên quan đến sự phân chia các vùng địa lý sinh vật trên trái đất và ở Việt Nam.  

Giải thích được đặc điểm đặc trưng và quy luật phân bố của sinh vật ở các miền địa lý trên trái đất. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm đề tài luận văn; học tập các môn học có liên quan trong chương trình và giải thích các 
nội dung có liên quan trong thực tế cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Xác định được các miền địa lý chính trên trái đất và ở Việt Nam.  
Mô tả được các đặc trưng về phân bố và quy luật phân bố sinh vật trong các miền địa lý 

Trình bày được những yếu tố quyết định sự phân bố và sự cách ly của sinh vật trên lục địa, dưới đại dương và ở Việt Nam. 

Sử dụng được kiến thức môn học vào việc làm luận văn và giải thích các vấn đề có liên quan trong tự nhiên. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

11 Cơ sở vi sinh vật 
trong công nghệ 

môi trường 

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được kiến thức về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện 

các lý thuyết, các công trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến 
thức chuyên ngành 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường trong giảng 
dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường như phân tích, 
đánh giá các hợp chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức về cơ sở vi sinh vật trong công nghệ môi trường vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong 

giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được cấu trúc tế bào vi sinh vật, vị trí, vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên 

Phân tích được các hoạt động sống như trao đổi chất, dinh dưỡng, hô hấp của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức về hoạt động 

sống của vi sinh vật trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu vi 

sinh vật trong giảng dạy và NCKH 

 Phân tích được các hệ vi sinh vật trong môi trường không khí, đất và nước, hệ sinh vật ở người và các chỉ tiêu vệ sinh; Ứng dụng 
những kiến thức về hệ vi sinh vật ở các môi trường khác nhau trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống của vi sinh vật như: vật lí, hóa học, vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức 

về vi sinh trong môi trường và quan hệ với hệ sinh thái trong tự nhiên trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
con người 

Phân tích được cơ chế phân hủy hợp chất hữu cơ nguồn cacbon như: phân giải sacarit, lipit; Ứng dụng những kiến thức về sự phân 

hủy hợp chất hữu cơ trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu 
vi sinh vật trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được cơ chế phân hủy hợp chất nitơ , phospho trong tự nhiên như: phân giải protein, hợp chất chứa lưu huỳnh; Ứng dụng 

những kiến thức về sự phân hủy hợp chất nitơ, phospho trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 
Phân tích được cơ chế làm sạch môi trường của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc 

sống 

Phân tích được cơ chế làm tăng độ phì và làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này 
trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

Phân tích được cơ chế làm sạch môi trường nước của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên cứu và trong thực tế 

cuộc sống 
Phân tích được cơ chế xử lí rác thải của vi sinh vật; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

Phân tích được cơ chế của một số quá trình len men từ việc thu nhận khí thải sinh học; Ứng dụng những kiến thức này trong nghiên 

cứu và trong thực tế cuộc sống 
Phân tích được cơ chế xử lý ô nhiễm các hợp chất nitơ, H2S và kim loại nặng trong môi trường; Ứng dụng những kiến thức này trong 

nghiên cứu và trong thực tế cuộc sống 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

12 Cơ sở lý - hóa sinh 1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được kiến thức lí – hóa sinh trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình nghiên 

cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức lí – hóa sinh để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về lí – hóa sinh trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 
khoa học và trong sản xuất. 

 Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực lí – hóa sinh như phân tích, đánh giá các hợp chất, các sản 
phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức lí – hóa sinh vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 
cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Sinh học phân tử 1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức về sinh học phân tử trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình 

nghiên cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức về sinh học phân tử để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức 
chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về sinh học phân tử trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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khoa học và trong sản xuất. Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực sinh học phân tử như phân tích, đánh giá các hợp chất, các 

sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức về sinh học phân tử vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có khả năng tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

14 Ký sinh trùng học 
đại cương 

1. Mục tiêu học phần 
Sử dụng kiến thức cơ bản về ký sinh trùng, trong đó tập trung ở ký sinh trùng nhân y và ký sinh trùng thú y vào hoạt động giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục. 

Phân tích và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về đặc điểm sinh học của ký sinh trùng, mối quan hệ giữa ký sinh trùng với vật chủ 
và các phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng, phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và thực tiễn đời sống, sản xuất.  

Sử dụng được phương pháp nghiên cứu về ký sinh trùng phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Công bố được kết quả 
nghiên cứu của bản thân hoặc của nhóm. Chia sẻ và ứng dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và trong giảng dạy. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức về ký sinh trùng nhân y, 

thú y ở các cơ sở giáo dục và trong đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được đặc điểm phân bố, nguồn gốc, đặc điểm sinh sản, vòng đời của ký sinh trùng. 

Phân tích được sự thích nghi về hình thái, cấu tạo và sinh sản và phát triển của vật ký sinh với đời sống ký sinh.  
Phân tích được cơ sở mối quan hệ giữa vật ký sinh và vật chủ, con đường xâm nhập, sự di chuyển của ký sinh trùng, tác động của ký 

sinh lên vật chủ và phản ứng của vật chủ lên vật ký sinh. 

Phân tích được mối quan hệ của khu hệ ký sinh trùng và môi trường như tuổi của vật chủ và các mùa trong năm, thức ăn và đời sống 
của vật chủ, sự di cư của vật chủ, đời sống xã hội của vật chủ, vùng địa lý và có mặt của các loài khác trong quần lạc ký sinh và quần 

lạc sinh vật. 

Phân tích được cơ sở khoa học của các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm triệu chứng một số bệnh ký sinh trùng trong thú y và nhân 

y.  

Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chẩn đoán, phòng trị bệnh ký sinh trùng phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

15 Công nghệ nano 

trong sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về công nghệ nano trong sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ nano trong sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn nghề 
nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu của công nghệ nano trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích được vai trò của công nghệ nano trong nghiên cứu sinh học  

Phân tích được về khối cấu trúc và nguyên lý chế tạo vật liệu nano 
Sử dụng được các phương pháp chế tạo vật liệu nano 

Ứng dụng được các phương pháp phân tích vật liệu nano  

Phân tích và giải thích được một số thành tựu của công nghệ nano trong sinh học 
Ứng dụng được kỹ thuật nano và liposomes 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

16 Tin sinh học 1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tin sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực tin sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu của tin sinh học trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm 

và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Giải thích được vai trò của tin sinh học trong nghiên cứu sinh học  

Phân tích được cơ sở của sinh học tính toán 
Trình bày được tổng quan về sinh học phân tử 

Ứng dụng được CSDL sinh học và các công cụ phân tích 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Ứng dụng được một số công cụ trực tuyến trong việc phân tích trình tự sinh học 
Xây dựng được phần mềm tin sinh học 

17 An toàn sinh học 1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học, trong đó tập trung về các vấn đề an toàn sinh học trong công nghệ sinh học thực vật, 
công nghệ sinh học động vật, an toàn thực phẩm vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục. 

Phân tích và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học: Công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, công nghệ sinh học thực 

vật, công nghệ sinh học động vật và mối quan hệ giữa an toàn sinh học và công nghệ sinh học, các phương pháp ứng dụng công nghệ 
sinh học để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tiễn đời sống, sản xuất. 

Sử dụng được phương pháp nghiên cứu về công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, an toàn sinh học phục vụ hoạt 

động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức về công nghệ sinh học 

thực vật, công nghệ sinh học động vật ở các cơ sở giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được các kiến thức về an toàn sinh học, nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Phân tích và đánh giá được các rủi ro 

sinh học. 

Phân tích được cơ sở phương pháp đánh giá độ an toàn thực phẩm và mối quan hệ giữa công nghệ sinh học nông nghiệp và an toàn 
thực phẩm.  

Phân tích được cơ sở khoa học ứng dụng kỹ thuật AND tái tổ hợp vào các sản phẩm nông nghiệp, mức độ an toàn sinh học của các 

sản phẩm AND tái tổ hợp. 
Phân tích và đánh giá được các rủi ro thực vật biến đổi di truyền và an toàn môi trường, đánh giá an toàn môi trường của thực vật biến 

đổi gen, ảnh hưởng của sinh vật biến đổi gen lên hệ sinh thái.  

Thực hiện được các nghiên cứu khoa học về đánh giá cây trồng biến đổi gen phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Phân tích và đánh giá được những lợi ích và các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn của cây trồng biến đổi gen và sự an toàn cho người tiêu dùng. 

Phân tích được triển vọng và khả năng ứng dụng của công nghệ nhân bản vô tính và tế bào gốc vào lĩnh vực y học và nông nghiệp. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

18 Sinh học phát triển 1. Mục tiêu học phần 

Phân tích được các cơ sở và quá trình truyền tín hiệu trong quá trình phát triển của sinh vật. 

Phân tích được đặc trưng quá trình phát triển của một số nhóm sinh vật (đơn bào; thực vật và động vật) 

Phân tích được cơ sở khoa học của các ứng dụng điều khiển sự phát triển của sinh vật trong sản xuất. 
Vận dụng được kiếm thức sinh học phát triển trong giảng dạy và trong nghiên cứu khoa học. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh phát triển để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiến. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được cơ sở phân tử, cơ sở tế bào và cơ chế truyền tín hiệu của sự phát triển của sinh vật; Vận dụng được kiến thức cơ sở và 

truyền tín hiệu của sự phát triển của sinh vật trong giảng dạy môn KHTN và Sinh học ở trường phổ thông. 

Phân tích được các đặc điểm cơ bản của sự phát triển của sinh vật bậc thấp; Vận dụng được kiến thức quá trình phát triển của sinh vật 
bậc thấp trong giảng dạy môn KHTN và Sinh học ở trường phổ thông. 

Phân tích được các đặc điểm cơ bản của sự phát triển thực vật và cơ sở khoa học điều tiết các quá trình phát triển của thực vật; Vận 

dụng được kiến thức quá trình phát triển của thực vât trong giảng dạy kiến thức sinh học có liên quan và nghiên cứu khoa học. 
Phân tích được các đặc điểm cơ bản của sự phát triển động vật và cơ sở khoa học điều tiết các quá trình phát triển của động vật; Vận 

dụng được kiến thức quá trình phát triển của động vật trong giảng dạy kiến thức sinh học có liên quan và nghiên cứu khoa học. 

Tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động, tích cực trong thảo luận; trung thực, khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

III Các môn chuyên ngành 21 HK3   

III.1 Bắt buộc 12 HK3   

19 Phương pháp 

nghiên cứu sinh lý 
học thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức, kỹ năng nghiên cứu các quá trình sinh lý diễn ra trong cơ thể thực vật.  
Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về sinh lý học thực vật phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu.  

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các kết quả nghiên cứu sinh lý thực vật và ứng dụng kết quả nghiên 
cứu vào thực tiễn sản xuất và giảng dạy. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cơ sở của các thí nghiệm nghiên cứu về trao đổi nước ở thực vật; Thực hiện được các thí nghiệm đánh giá khả năng 
trao đổi nước ở thực vật. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được cơ sở của các thí nghiệm nghiên cứu về hệ sắc tố quang hợp ở thực vật; Thực hiện được các thí nghiệm đánh giá khả 
quang hợp của các đối tượng thực vật trong nghiên cứu. 

Phân tích được vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng; Thực hiện được các thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng chất điều hòa sinh 

trưởng đến các đối tượng thực vật trong nghiên cứu. 
Phân tích được cơ sở khoa học của thực vật chống chịu lại với yếu tố nhiệt độ, muối, v.v; Thực hiện được một số thí nghiệm đánh giá 

ảnh hưởng điều kiện bất lợi đến các đối tượng thực vật trong nghiên cứu. 

Phân tích được vai trò của enzym trong quá trình trao đổi chất và năng lượng ở thực vật; Thực hiện được một số thí nghiệm đánh giá 
hoạt độ của một số enzym trong nghiên cứu. 

Phân tích được vai trò của một số chất khoáng cơ bản đối với thực vật; Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của 

chất khoáng đối với cây trồng. 
Phân tích được một số thí nghiệm đánh giá chất lượng nông sản; Thực hiện được một số thí nghiệm đánh giá hàm lượng một số chất 

trong nông sản.  

Tham dự đủ các buổi lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

20 Các kỹ thuật cơ 

bản trong nghiên 

cứu hoá sinh 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức phương pháp nghiên cứu Hóa sinh học trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý 

thuyết, các công trình nghiên cứu chuyên ngành.Vận dụng thành công kiến thức phương pháp nghiên cứu Hóa sinh học để thực hiện 
các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về phương pháp nghiên cứu Hóa sinh học trong giảng dạy, 

trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH.Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn 

thuộc lĩnh vực phương pháp nghiên cứu Hóa sinh học như phân tích, đánh giá các hợp chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… 

phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 
Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức phương pháp nghiên cứu Hóa sinh học vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Bảo quản đúng cách những hóa chất thường dùng, thực hiện đúng những nguyên tắc ăn toàn khi làm việc trong PTN Hóa sinh 

Thực hiện thành công việc chuẩn bị những hóa chất, đồ dùng cần thiết cho quá trình nghiên cứu 
Thiết kế được bản kế hoạch nghiên cứu: công việc cần làm, thời gian, địa điểm, kinh phí, dự kiến kết quả;Phân tích được cơ sở các 

biện pháp nâng cao tính chính xác của phân tích 

Nắm vững nguyên tắc và những lưu ý khi tiến hành ly tâm; Thực hiện tốt thao tác ly tâm. 
Nắm vững nguyên tắc của việc phân tách các chất bằng sắc ký. những lưu ý khi tiến hành sắc ký; Thực hiện tốt thao tác sắc ký. 

Nắm vững nguyên tắc của việc phân tách các chất bằng điện di. những lưu ý khi tiến hành điện di; Thực hiện tốt thao tác điện di. 

Nắm vững nguyên tắc của việc phân tích các hợp chất sinh học thường gặp như định tính, định lượng, xác định hoạt độ enzim, tinh 
sạch protein, enzim; Thực hiện tốt các kĩ thuật tách chiết, định tính, định lượng các chất. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

21 Phương pháp 

nghiên cứu sinh lý 
học người và động 

vật 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về phương pháp nghiên cứu sinh lý học người và động vật, nhân sinh quan khoa học duy vật biện 
chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực phương pháp nghiên cứu sinh lý học người và động vật phục vụ 

NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 
Sử dụng hiệu quả các thành tựu về phương pháp nghiên cứu sinh lý học người và động vật trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có 

năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được vai trò của phương pháp nghiên cứu sinh lý người và động vật 

Trình bày được lược sử phát triển của môn sinh lý học người và động vật 

Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
Sử dụng được kính hiển vi quang học và phương pháp quan sát 

Phân tích và giải thích về phương pháp điện sinh lý 

Ứng dụng được một số phương pháp định lượng chức năng sinh lý 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

22 Hoocmon học 1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức về hormone trong cơ thể sinh vật. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về hormone phù hợp, khả thí. 
Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu về hormone. 

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các kết quả nghiên cứu hormone và ứng dụng của hormone trong 

nghiên cứu và giảng dạy. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được khái quát về hormone; Phân biệt được hormone thực vật và động vật. 

Phân tích được vai trò sinh lý của các hormone tuyến yên và giải thích một số hiện tượng do rối loạn hormone tuyến yên. 
Phân tích được vai trò sinh lý của các hormone tuyến giáp – cận giáp và giải thích một số hiện tượng do rối loạn hormone tuyến giáp 

– cận giáp. 

Phân tích được vai trò sinh lý của các hormone tuyến trên thận; tuyến tụy; tuyến tùng và giải thích một số hiện tượng do rối loạn 
hormone do các tuyến này tiết ra. 

Phân tích được vai trò sinh lý của các hormone tuyến trên thận; tuyến tụy; tuyến tùng và giải thích một số hiện tượng do rối loạn 

hormone do các tuyến này tiết ra. 

Phân tích được vai trò sinh lý của các chất kích thích sinh trưởng (ABA; etylen và các chất phenol) ở 3 cấp độ cơ thể, tế bào, phân tử 

và quá trình sinh tổng hợp các chất ức chế sinh trưởng. 
Phân tích được vai trò sinh lý của các chất ức chế sinh trưởng (auxin; GA và Cytokinin) ở 3 cấp đọ cơ thể, tế bào, phân tử và quá trình 

sinh tổng hợp các chất kích thích sinh trưởng. 

Phân tích được nguyên tắc chung khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong sản xuất. 
Phân tích được một số ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng cụ thể trong sản xuất; Đề xuất được một số ứng dụng chất điều hòa sinh 

trưởng trong nghiên cứu. 

Tham dự đủ các buổi lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

III.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 học phần) 9     

Hướng 1. Chuyên ngành Sinh lý thực vật 9     

23 Dinh dưỡng 

khoáng và công 

nghệ trồng cây 
không dùng đất 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về dinh dưỡng khoáng ở thực vật, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất; Nhân sinh quan khoa học duy 

vật biện chứng. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực dinh dưỡng khoáng phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về dinh dưỡng khoáng trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được các khái niệm, quan điểm cơ bản về nguyên tố khoáng, phương pháp nghiên cứu về khoáng ở thực vật 

Phân tích được chức năng của một số nguyên tố khoáng đa lượng ở thực vật 
Phân tích được chức năng sinh lý của nitơ đối với thực vật 

Phân tích được chức năng sinh lý của một số nguyên tố vi lượng ở thực vật 

Phân tích được quá trình hấp thụ, vận chuyển chất khoáng ở thực vật 
Giải thích được quan hệ giữa dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng 

Tiến hành được một số thí nghiệm để nghiên cứu vai trò của chất khoáng đối với cây trồng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

24 Chất điều hòa sinh 

trưởng thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức chuyên sâu về các chất điều hòa sinh trưởng, phát triển ở thực vật. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về chuyên sâu về các chất điều hòa sinh trưởng, phát 

triển ở thực vật phù hợp, khả thi. 
Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu chuyên sâu về các chất điều hòa 

sinh trưởng, phát triển ở thực vật. 

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các kết quả nghiên cứu về chuyên sâu về các chất điều hòa sinh 
trưởng, phát triển ở thực vật trong nghiên cứu và giảng dạy. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được vai trò sinh lý của các chất kích thích sinh trưởng ở 3 cấp độ cơ thể, tế bào, phân tử và quá trình vận chuyển các chất 
trong cơ thể. 

Phân tích được vai trò sinh lý của các chất ức chế sinh trưởng ở 3 cấp độ cơ thể, tế bào, phân tử và quá trình vận chuyển các chất 

trong cơ thể. 
Phân tích được tương quan giữa các chất điều hòa sinh trưởng có vai trò quan trọng trong điều tiết sinh trưởng và phát triển cơ thể 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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thực vật. 
Phân tích được nguyên tắc chung khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng và một số ứng dụng cụ thể của các chất điều hòa sinh 

trưởng trong sản xuất; Đề xuất được một số ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nghiên cứu. 

Tham gia đầy đủ các buổi học và thảo luận, tích cực, chủ động, trung thực trong nghiên cứu khoa học 

25 Sinh lý chống chịu 

điều kiện môi 

trường bất lợi 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý chồng chịu với điều kiện môi trường bất lợi của thực vật trong thực tiễn sản xuất; Nhân 

sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý chồng chịu với điều kiện môi trường bất lợi của thực vật 

phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý chồng chịu với điều kiện môi trường bất lợi của thực vật trong nghiên cứu và giảng dạy 
sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được tác động của môi trường sống và phản ứng chống chịu của thực vật 
Đánh giá được vai trò của prolin và protein stress trong phản ứng chống chịu của thực vật 

Phân tích được vai trò của một số chất trao đổi phân tử thấp và chất chống oxy hóa trong phản ứng chống chịu của thực vật 

Phân tích được sự truyền tín hiệu stress ở thực vật 
Phân tích được bản chất quá trình sinh lí chịu hạn, chịu úng ở thực vật 

Phân tích được bản chất quá trình sinh lí chống chịu nhiệt độ bất lợi ở TV 

Phân tích được bản chất quá trình sinh lí chịu mặn ở thực vật 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

26 Cơ sở công nghệ tế 

bào thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Có phẩm chất chính trị và nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng 

Có kiến thức liên ngành và kiến thức chuyên sâu, hiện đại về Công nghệ tế bào thực vật để thực hiện được các kỹ thuật tạo giống tiên 
tiến 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực Công nghệ tế bào thực vật phục vụ trong NCKH và 

thực tiễn nghề nghiệp 

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung nghiên cứu do các cơ quan, cơ sở và thực tiễn đặt ra; có năng lực làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Có năng lực truyền đạt, ứng dụng các kết quả nghiên cứu Công nghệ tế bào thực vật trong sản xuất và trong giảng dạy. 
Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân biệt được các khái niệm, thuật ngữ về cơ sở công nghệ tế bào thực vật; Nắm vững vai trò và ý nghĩa của công nghệ tế bào thực 
vật với đời sống nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng 

Phân tích được cơ sở lý thuyết, thực nghiệm của nuôi cấy mô, tế bào; Phân tích được sự biểu hiện gen của tế bào, vai trò của quá trình 

biểu hiện gen ảnh hưởng đến nuôi cấy mô tế bào thực vật; Vận dụng được kiến thức sử dụng các bộ phận thực vật khác nhau trong 
nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Phân tích được các nguyên tắc vô trùng trong phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật; Phân tích được thành phần khoáng, vitamin, chất 

kích thích sinh trưởng và vai trò của chúng trong môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật; Thực hiện tốt các nguyên tắc và kĩ thuật 
pha môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Phân tích được cơ sở khoa học của quá trình sinh sản vô tính và quá trình nhân giống ở tế bào thực vật; Giải thích và vận dụng được 

kỹ thuật nhân giống vô tính vào thực tiễn; Thực hiện thành công các thí nghiệm nhân giống in vitro thông qua đỉnh sinh trưởng một 
số cây trồng 

Phân tích được kĩ thuật nhân giống vô tính thông qua phôi vô tính và ứng dụng được kĩ thuật đó vào thực tiễn; Vận dụng được cở sở 

khoa học của quá trình nuôi cấy phôi vô tính để tái sinh thành cây in vitro hoàn chỉnh; Vận dụng kiến thức về nuôi cấy mô tế bào thực 
vật để nhân giống in vitro thành công một số cây nông, lâm nghiệp 

Giải thích được quá trình và hiệu quả của nuôi cấy tế bào trần trong chọn giống cây trồng; Vận dụng được kiến thức nuôi cấy tế bào 

trần vào một số kiến thức sinh học, KHTN ở một số cơ sở đào tạo khác. 
Phân tích được quá trình chuyển gen vào tế bào thực vật thông qua vi khuẩn Agrobacterium; Vận dụng và thực hiện chuyển gen gus 

vào tế bào thực vật và phân tích kết quả thí nghiệm; Phân tích và áp dụng quá trình chuyển gen gus vào việc chuyển 1 số gen chống 

chịu stress môi trường vào tế bào thực vật. 
Phân tích được vai trò của nuôi cấy túi phấn trong công tác chọn giống; Vận dụng được kiến thức về nuôi cấy tế bào đơn bội, túi phấn 

vào giảng dạy, nghiên cứu sinh học, KHTN ở các cơ sở GD, nghiên cứu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được hiệu quả của việc nuôi cấy mô tế bào trong công tác bảo quản nguồn gen thực vật; Vận dụng được kiến thức về nuôi 
cấy tế bào vào việc bảo quản nguồn gen in vitro, trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học, KHTN ở các cơ sở GD, nghiên cứu 

Phân tích được hiệu quả của công nghệ trồng cây không dùng đất (thủy canh, khí canh) và ứng dụng thực tiễn của kĩ thuật này; Vận 

dụng được kiến thức về thủy canh, khí canh trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học, KHTN ở các cơ sở GD, nghiên cứu 

27 Sinh lý tính chịu 

tác nhân sinh học 

của thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý chống chịu với tác nhân hữu sinh của thực vật trong thực tiễn sản xuất; Nhân sinh quan 

khoa học duy vật biện chứng. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý chống chịu với tác nhân hữu sinh của thực vật phục vụ 

NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý chống chịu với tác nhân hữu sinh của thực vật trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có 
năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được các giai đoạn cơ bản quá trình gây bệnh ở thực vật; Các mối quan hệ có ích, có hại giữa thực vật và mầm bệnh 
Phân tích được đặc điểm Lí - Hóa sinh của vi sinh vật gây bệnh ở thực vật 

Phân tích được bản chất sinh lí cây bị bệnh 

Phân tích được bản chất tính chịu miễn dịch của cây bệnh 
Phân tích được tác hại, tính kháng côn trùng hại của thực vật 

Phân tích được vai trò, tiềm năng, nguy cơ của thực vật chuyển gen chống chịu bệnh 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

28 Trao đổi nước ở 
thực vật và công 

nghệ tưới thông 

minh 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển kiếm thức chuyên sâu về trao đổi nước ở thực vật. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về trao đổi nước ở thực vât phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu về trao đổi nước ở thực vật. 
Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các kết quả nghiên cứu về trao đổi nước và ứng dụng các biện pháp 

tưới nước hiệu quả cho cây trồng trong nghiên cứu và giảng dạy. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được vai trò của nước đối với các quá trình sinh lý cơ bản của thực vật và vai trò của các dạng nước trong cơ thể. 

Chứng minh được bộ rễ thực vật phù hợp với chức năng hút nước và muối khoáng; Giải thích được con đường vận chuyển nước từ 

đất vào mạch rễ. 
Phân tích được vai trò của nấm công sinh đối với thực vật và các ứng dụng nấm công sinh đối với cây trồng. 

Phân tích được vai trò của hệ mạch trong quá trình trao đổi nước ở thực vật và vai trò của dòng nước trong cơ thể thực vật. 

Phân tích được vai trò của thoát hơi nước qua lá; Giải thích được cơ chế đóng mở khi khổng và các yếu tố ảnh hưởng đến thoát hơi 
nước qua lá. 

Thực hiện được các thí nghiệm đánh giá khả năng trao đổi nước ở thực vật trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng. 

Phân tích được cơ sở khoa học của việc tưới tiêu hợp lý; Đề xuất được thực nghiệm đánh giá phương pháp tưới tiêu hợp lý cho cây 
trồng. 

Tham dự đủ các buôit lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 Sinh lý hô hấp và 
bảo quản nông sản 

1. Mục tiêu học phần 
Hình thành và phát triển kiếm thức chuyên sâu về hô hấp ở thực vật. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về hô hấp và bảo quản nông sản phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu về hô hấp và bảo quan nông sản. 
Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biên về các kết quả nghiên cứu về bảo quản nông sản và ứng dụng các biện 

pháp bảo quản nông sản hiệu quả. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
 Phân tích được một số lĩnh vực bảo quản nông sản sau thu hoạch hiện nay. 

Phân tích được những tổn thất của nông sản sau thu hoạch. 

Phân tích được các đặc điểm của một số nông sản phổ biến trong sản xuất. 
Phân tích được những biến đổi sinh lý và hóa sinh của nông sản sau thu hoạch. 

Phân tích được sự biến đổi vật lí và nhiệt độ của khối nông sản sau thu hoạch. 

Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố vật lí (nhiệt độ, không khí, ánh sáng,.. đến khối lượng và phẩm chất của nông sản. 
Phân tích được ảnh hưởng của vi sinh vật, côn trùng và nấm đến khối lượng và phẩm chất nông sản sau thu hoạch. 

Phân tích được nguyên lý và một số phương pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch; Đề ra được phương pháp bảo quản một số nông 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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sản chủ yếu. 
Phân tích được vai trò và một số yêu cầu kho bảo quản nông sản sau thu hoạch. 

Phân tích được các qui định về quản lí chất lượng nông sản sau thu hoạch và đề ra được ứng dụng quản lý nông sản sau thu hoạch. 

Tham dự đủ các buổi lên lớp, chủ động hoàn thành các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận nhóm 

30 Cơ chế phân tử quá 

trình quang hợp 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về quang hợp của thực vật trong thực tiễn sản xuất; Nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực quang hợp của thực vật phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 
Sử dụng hiệu quả các thành tựu về quang hợp của thực vật trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Khái quát được về bản chất quang hợp ở thực vật 

Phân tích được quá trình hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng   

Phân tích được cấu trúc, chức năng của trung tâm phản ứng và con đường vận chuyển điện tử ở màng tylacoit 
Phân tích được sự hình thành năng lượng dự trữ trong quang hợp 

Phân tích được sự cố định và khử cacbon ở cây xanh  

Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới quang hợp 
Phân tích được vấn đề giữa quang hợp và năng suất cây trồng 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

Hướng 2. Chuyên ngành Hóa sinh học 9     

31 Sinh học phân tử 

axit nucleic và 
protein 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức sinh học phân tử axit nucleic và protein trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý 
thuyết, các công trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức Sinh học phân tử axit nucleic và protein để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên 

ngành 
Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm, về Sinh học phân tử axit nucleic và protein trong giảng dạy, 

trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH.Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn 
thuộc lĩnh vực axit nucleic và protein như phân tích, đánh giá các hợp chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong 

NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức Sinh học phân tử axit nucleic và protein vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được vai trò của axit nucleic đối với cơ thể sống. Giải thích được ứng dụng một số tính chất của axit nucleic trong nghiên 

cứu sinh học phân tử và điều trị bệnh; Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu axit nucleic trong giảng dạy 

và NCKH 
Đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải và tổng hợp axit nucleotit; Phân tích được quá trình nhân đôi 

của ADN, các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhân đôi này và ứng dụng trong việc nhân bản ADN trong PTN 
Phân tích được quá trình tổng hợp ARN, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tổng hợp ARN 

Phân tích được vai trò của protein đối với cơ thể sống, giải thích được ứng dụng một số tính chất của Protein trong nghiên cứu và sản 

xuất; chỉ ra được mối liên quan giữa cấu trúc của protein với chức năng sinh học và bệnh lí của cơ thể; Thực hiện thành công các thí 
nghiệm và phương pháp nghiên cứu axit nucleic và protein trong giảng dạy và NCKH 

Đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải và tổng hợp protein; Vận dụng được cơ chế quá trình trao đổi 

protein để giải thích căn nguyên một số bệnh ở người và từ đó đề ra biện pháp phòng bệnh hữu hiệu 
Phân tích được bản chất cấu trúc hoá học và thành phần đặc trưng của màng, phù hợp với đặc tính hết sức mềm dẻo, linh động trong 

việc thực hiện chức năng sinh học đa dạng, nhưng lại bền vững trong chức năng bảo vệ và điều hoà hoạt động sống của màng; Vận 

dụng giải thích sự vận chuyển các chất qua màng tế bào 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Công nghệ enzim 1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được kiến thức về enzime trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình nghiên 

cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức về enzime để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 
Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về enzime trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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và trong sản xuất.  
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực enzim như phân tích, đánh giá các hợp chất, các sản phẩm 

nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 
Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức về enzime vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được tình hình nghiên cứu enzim ở Việt Nam, trên Thế giới và triển vọng của enzim trong tương lai 

Phân tích và vận dụng được những kiến thức về bản chất và cơ chế tác dụng của enzim trong cuộc sống (muối dưa, cà, làm sữa chua, 
làm tương…) 

Phân tích được mối quan hệ giữa vitamin và enzim, giải thích nguyên nhân của bệnh liên quan đến vitamin và hoạt động của enzim 

trong chuyển hóa các chất trong cơ thể người 

Phân tích được những lưu ý khi tiến hành nghiên cứu enzim; Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ enzim trong 

chế biến thức ăn hàng ngày, trong công nghệ thực phẩm, trong Y học và trong công nghệ thực phẩm; Thực hiện thành công các thí 
nghiệm và phương pháp nghiên cứu enzim trong giảng dạy và NCKH 

Biết cách tuyển chọn phân lập và cải tạo giống vi sinh vật cho enzim có hoạt tính cao 

Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm 
Giải thích được cơ sở của một số phương pháp chủ yếu chế tạo enzim cố định và phân tích những được ứng dụng của Enzim cố định 

trong y học và trong công nghiệp 

Phân tích được những ứng dụng và triển vọng trong tương lai của một số enzim chủ yếu 
Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

33 Hoá sinh dinh 

dưỡng 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức hóa sinh dinh dưỡng trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công trình 

nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức hóa sinh dinh dưỡng để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thực nghiệm về hóa sinh dinh dưỡng trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa 

học và trong sản xuất.  
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hóa sinh dinh dưỡng như phân tích, đánh giá các hợp chất, 

các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 
Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức hóa sinh dinh dưỡng vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được tầm quan trọng của dinh dưỡng, vệ sinh thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật của cộng đồng. 
Phân tích được vai trò và nhu cầu dinh dưỡng của các chất sinh năng lượng và không sinh năng lượng. 

Đánh giá được nhu cầu dinh dưỡng ở các độ tuổi và đối tượng lao động khác nhau. 

Phân tích được vai trò của xacarit, lipid, protein với dinh dưỡng trong cơ thể người. 
Ứng dụng giải thích được mối liên quan giữa dinh dưỡng xacarit lipid, protein không hợp lí với một số bệnh ở người, xây dựng được 

khẩu phần ăn cho những bệnh nhân này. 

Phân tích được vai trò của các chất không sinh năng lượng như: nước, vitamin và khoáng chất với dinh dưỡng ở cơ thể người 
Ứng dụng giải thích được mối liên quan giữa vitamin và một số bệnh ở người, những đề xuất trong việc sử dụng vitamin hợp lí để đề 

phòng và điều trị bệnh. 

Phân tích được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của một số thực phẩm thông dụng tại hộ gia đình. 
Đánh giá được thành phần dinh dưỡng trong một số thực phẩm thông dụng. 

Đề xuất biện pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Xây dựng, đánh giá được khẩu phần ăn hợp lí về mặt dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

24 Hoá sinh học môi 
trường 

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được kiến thức sinh hóa sinh học môi trường trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các 

công trình nghiên cứu chuyên ngành. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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Vận dụng thành công kiến thức hóa sinh học môi trường để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngànhBiết lên 
kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về hóa sinh học môi trường giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa 

học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hóa sinh học môi trường như phân tích, đánh giá các hợp 

chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức hóa sinh học môi trường vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được những nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. Đề xuất được những biện pháp giảm thiểu sự ô nhiễm và 

đảm bảo cân bằng sinh thái 

Đánh giá được tác động của một số chất gây ô nhiễm môi trường không khí và những hoạt động gây ô nhiễm môi trường không khí, 

đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. 

Đánh giá được tác động của một số chất gây ô nhiễm môi trường nước và những hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước, đề xuất 
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. 

Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm về thành phần môi trường nước. 

Đánh giá được tác động của một số chất gây ô nhiễm môi trường đất và những hoạt động gây ô nhiễm môi trường đất, đề xuất biện 
pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất. 

Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm về thành phần môi trường đất. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

35 Hoá sinh các hợp 

chất có hoạt tính 
sinh học 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện 
các lý thuyết, các công trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức 

chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học trong 

giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học như phân 

tích, đánh giá các hợp chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong 
giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được đặc tính, vai trò của enzyme proteaza và amylotic.  
Giải thích được những cơ sở của ứng dụng những enzyme này trong nghiên cứu, sản xuất và trong thực tế cuộc sống. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu các chất có hoạt tính trong giảng dạy và NCKH  

Phân tích được cơ sở khoa học của những chất kìm hãm enzyme protease và amylase 
Ứng dụng những chất kìm hãm này trong nghiên cứu, sản xuất và trong thực tế cuộc sống 

Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu các chất có hoạt tính trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được đặc tính, vai trò và các cơ chế điều hòa của hoocmon.  
Giải thích được những cơ sở của ứng dụng những hoocmon trong nghiên cứu, sản xuất và trong Y học. 

Phân tích được đặc tính, vai trò và các cơ chế tác dụng của lectin và các chất kết dính. 

Giải thích được những cơ sở của ứng dụng lectin và những chất kết dính trong nghiên cứu, sản xuất và trong Y học. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu các chất có hoạt tính trong giảng dạy và NCKH  

Phân tích được cấu trúc gen, bản chất hoá học, chức năng của các Interleukin, các chất TNF, Cytokin. 

Giải thích được những cơ sở của ứng dụng của các Interleukin, các chất TNF, Cytokin trong nghiên cứu, sản xuất và trong Y học. 
Phân tích được cấu trúc, bản chất hoá học, chức năng của các hợp chất thứ sinh như: Terpen và Terpenoid, Alkaloid, Phenolic . 

Giải thích được những cơ sở của ứng dụng của các hợp chất thứ sinh này trong nghiên cứu, sản xuất và trong Y học. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu các chất có hoạt tính trong giảng dạy và NCKH 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được các độc tố có nguồn gốc từ thực vật, nấm, tảo và động vật. 
Giải thích được những cơ sở ứng dụng của các độc tố này trong nghiên cứu, sản xuất và trong Y học. 

36 Miễn dịch học 

phân tử 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức miễn dịch học phân tử trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công 
trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức miễn dịch học phân tử để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 

Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về miễn dịch học phân tử trong giảng dạy, trải nghiệm, 
nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực miễn dịch học phân tử như phân tích, đánh giá các hợp chất, 
các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức miễn dịch học phân tử vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  
Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được bản chất của đáp ứng miễn dịch tự nhiên và miễn dịch tiếp thu; phản ứng kháng nguyên, kháng thể 
Giải thích được khi gây miễn dịch cho động vật để nhận kháng thể, kháng nguyên sử dụng cần có những đặc điểm nào? 

Ứng dụng kiến thức liên quan trong vấn đề vacxin, các tiêu chuẩn của vacxin, sự phát triển của vacxin. 

Phân tích cấu trúc, đặc tính kháng nguyên, kháng thể và tính đa dạng kháng nguyên, phản ứng kháng nguyên, kháng thể. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu miễn dịch học phân tử trong giảng dạy và NCKH 

Phân tích được mối quan hệ giữa ba con đường hoạt hoá bổ thể và hiệu quả sinh học của hoạt hoá bổ thể trong đáp ứng miễn dịch 

chống bệnh vi sinh vật truyền nhiễm 
Giải thích được sự hợp tác tế bào và phân tử trong đáp ứng miễn dịch, phân tích được đặc điểm cấu tạo thụ thể tế bào T và mối quan 

hệ về cơ chế xâm nhập của virut, vi khuẩn vào cơ thể 

Ứng dụng trong sử dụng dụng thuốc chống virut và vi khuẩn 

Giải thích được cơ chế của các bệnh quá mẫn điển hình và đặc điểm lâm sàng và đáp ứng miến dịch của ung thư. Phân tích được 

phương thức mầm bệnh lẩn trốn, phá hủy hệ thống miễn dịch. 

Giải thích được những cơ sở của ứng dụng liệu pháp miễn dịch trong điều trị bệnh. 
Giải thích được bản chất của hiện tượng dung nạp miễn dịch và bệnh tự miễn 

Giải thích được những cơ sở của ứng dụng liệu pháp miễn dịch trong điều trị bệnh tự miễn 

Phân tích được quá trình tiến hoá miễn dịch của các loài động vật 
Phân tích được cơ sở của việc ứng dụng kiến thức liên quan trong vấn đề phòng và chữa bệnh bằng liệu pháp miễn dịch tế bào và 

phân tử 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

37 Hoá sinh học màng 
tế bào và bệnh lý 

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng được kiến thức hóa sinh màng và bệnh lí trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các công 

trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức hóa sinh màng và bệnh lí để thực hiện các nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức chuyên ngành 
Biết lên kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các thí nghiệm, thực nghiệm về hóa sinh màng và bệnh lí trong giảng dạy, trải nghiệm, 

nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.  

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hóa sinh màng và bệnh lí như phân tích, đánh giá các hợp 

chất, các sản phẩm nông nghiệp, y dược, v.v… phục vụ trong NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Có năng truyền đạt, ứng dụng kiến thức hóa sinh màng và bệnh lí vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trong giảng dạy.  
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.  

Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được các mô hình cấu trúc màng đơn vị, các quan niệm hiện đại màng sinh chất tế bào, màng lưới nội chất, màng bộ máy 

golgi. 

Ứng dụng giải thích cơ sở bệnh lý rối loạn phản xạ nhìn. 
Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng tạo năng lượng sinh học, phosphoril hóa, oxy hóa của màng ti thể, màng lục 

lạp và chức năng tạo năng lượng Phosphoril hóa quang hợp . 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 



872 

 
Thao tác được chuẩn các thí nghiệm và viết đầy đủ bản báo cáo kết quả, giải thích kết quả thí nghiệm về một số tính chất của protein 
màng. 

Phân tích được cấu tạo tổng quát và chức năng của thụ thể nhân và thụ thể màng. 

Ứng dụng kiến thức thụ thể màng để giải thích cơ chế phát sinh bệnh và giải pháp hỗ trợ điều trị như: Thụ thể insulin và điều hòa 
lượng đường trong máu; Thụ thể acetylcholine và sự truyền xung thần kinh; Thụ thể Adrenalin, protenin G và các tín hiệu truyền tin 

trong trao đổi chất. 

Phân tích được protein màng thực hiện hầu hết các quá trình sinh học của màng. 
Ứng dụng giải thích hiện tượng vận chuyển các chất qua màng thông qua các kênh ion, hiện tượng ẩm bào, thực bào. 

Giải thích được cơ chế hiện tượng truyền tín hiệu vào bên trong tế bào thông qua các thụ thể màng 

Phân tích được nguyên nhân và cơ sở của việc sử dụng thuốc điều trị của một số bệnh lí liên quan đến màng tế bào. 

Hướng 3. Chuyên ngành Sinh lý học người và động vật 9     

38 Sinh lý sinh sản 1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý sinh sản, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 
Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý sinh sản phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý sinh sản trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cơ sở, các kiểu sinh sản và sự phát triển của cơ quan sinh dục ở người 

Phân tích được cấu tạo cơ quan sinh sản ở người 
Phân tích được đặc điểm các tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái 

Giải thích được cơ chế thụ tinh và thụ thai 

Phân tích được mối quan hệ giữa sinh sản với vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình 
Phân biệt được một số bệnh lây lan qua đường tình dục và cách phòng tránh 

Phân biệt được bất thường sinh dục và sinh sản 

Phân tích được giới tính và di truyền giới tính 

Phân tích được vấn đề vô sinh 

Phân tích được các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Phân tích được mối liên hệ giữa sức khỏe tình dục, giới và sức khỏe sinh sản 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

39 Sinh lý hấp thụ và 
dinh dưỡng 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý hấp thụ và dinh dưỡng, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý hấp thụ và dinh dưỡng phục vụ NCKH và thực tiễn nghề 

nghiệp. 
Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý hấp thụ và dinh dưỡng trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được sự tiến hóa của hệ tiêu hóa ở động vật và người 

Phân tích được cấu tạo của hệ tiêu hóa ở người 
Phân tích được quá trình tiêu hóa thức ăn 

Giải thích được các quá trình vận chuyển qua màng 

Phân tích được sự hấp thu các chất dinh dưỡng 
Phân tích được mối quan hệ giữa lương thực - thực phẩm nông nghiệp và sức khoẻ 

Phân biệt được nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng khác nhau 

Phân tích được các rối loạn dinh dưỡng thường gặp nhất ở các nước đang phát triển 
Phân tích được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 Điện sinh lý hệ 

thần kinh 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về điện sinh lý hệ thần kinh, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực điện sinh lý hệ thần kinh phục vụ NCKH và thực tiễn nghề 
nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về điện sinh lý hệ thần kinh trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được kĩ thuật ghi các điện thế 
Phân tích được điện sinh lý của dây thần kinh 

Phân tích được điện sinh lý của tế bào thần kinh 

Giải thích được sự truyền hưng phấn qua xinap 
Phân tích được điện sinh lý của tủy sống 

Phân tích được hoạt động điện của não bộ 

41 Cơ sở phôi sinh 
học 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về cơ sở phôi sinh học, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực cơ sở phôi sinh học phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về cơ sở phôi sinh học trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm 
việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được lược sử phát triển của môn cơ sở phôi sinh học 
Phân tích được cơ sở phân hóa của sự phát triển phôi 

Phân tích được vai trò của gen trong phát triển phôi 

Giải thích được cơ sở tế bào của sự phát triển phôi 
Phân tích được cơ chế của sự phát triển phôi 

Phân tích được sự phát triển phôi sớm ở động vật 

Phân tích được sự biệt hóa phát triển cơ quan 
Phân tích được sự sinh sản và các giai đoạn phát triển sớm ở động vật có vú 

Phân tích được sự phát triển trong dạ con của người 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

42 Mô học và sinh lý 
tế bào người 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về mô học và sinh lý tế bào người, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực mô học và sinh lý tế bào người phục vụ NCKH và thực tiễn nghề 

nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về mô học và sinh lý tế bào người trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được sinh lý tế bào và màng tế bào 

Phân biệt được sinh lý các loại tế bào 

Phân tích được sinh lý tế bào gốc 
Giải thích được nguồn gốc, cấu trúc, phân bố và chức năng của các loại mô 

Phân tích được cấu tạo của da 

Phân tích được cấu tạo của tai 
Phân tích được cấu tạo của mắt 

Phân tích được cấu tạo của mũi 

Phân tích được cấu tạo của hệ tiêu hóa 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

43 Sinh học phát triển 

cơ thể người 

1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh học phát triển cơ thể người, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học phát triển cơ thể người phục vụ NCKH và thực tiễn 
nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh học phát triển cơ thể người trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được lịch sử nghiên cứu sinh học phát triển 

Phân tích được sự phát triển của hợp tử 
Phân tích được sự phát triển phôi sớm ở người 

Giải thích được sự biệt hóa phát triển cơ quan 

Phân tích được quá trình lão hóa 
Phân tích được cơ chế của sự phát triển 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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44 Sinh lý học trí tuệ 1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý học trí tuệ, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý học trí tuệ phục vụ NCKH và thực tiễn nghề nghiệp. 

Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý học trí tuệ trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc độc lập, làm việc 
nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được về năng lực của con người 
Phân tích được mối quan hệ giữa não bộ và quá trình nhận thức 

Phân tích được về tư duy 

Giải thích được sự tập trung chú ý 
Phân tích được về trí nhớ 

Phân tích được cơ sở thần kinh của quá trình học tập 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 Sinh lý hoạt động 
thần kinh cao cấp 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, nhân sinh quan khoa học duy vật biện chứng. 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề thuộc lĩnh vực sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao phục vụ NCKH và thực tiễn 

nghề nghiệp. 
Sử dụng hiệu quả các thành tựu về sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học; có năng lực làm việc 

độc lập, làm việc nhóm và quản lý trong NCKH. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được lịch sử nghiên cứu hoạt động thần kinh cấp cao 

Phân tích được hoạt động phản xạ của não bộ 

Phân tích được ức chế phản xạ có điều kiện 
Giải thích được cơ sở sinh học phân tử của đường liên hệ thần kinh tạm thời 

Phân tích được các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao 

Phân tích được các hệ thống tín hiệu - các loại hình thần kinh 

Phân biệt được cảm xúc và hành vi 

Phân tích được trí nhớ và khả năng lưu giữ hình ảnh 

Phân tích được cơ sở di truyền của hoạt động hành vi 
Phân tích được các phương pháp nghiên cứu hoạt động thần kinh cấp cao 

3 

 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt 

nghiệp 

- Luận văn khoa học vừa là điều kiện tốt nghiệp vừa là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của học viên.   

- Luận văn khoa học là một công trình khoa học, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học viên lĩnh hội, tiếp thu trong quá trình học tập và 
nghiên cứu tại nhà trường. Trong luận văn, học viên phải vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ 

năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ 

năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày, kỹ năng bảo vệ đề tài nghiên cứu. 

10 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  TỔNG CỘNG:   60     

7.4.  Tiến sĩ Sinh lý học thực vật       

I Học phần tiến sĩ       

  Học phần tiến sĩ bắt buộc 6     

1 Phương pháp hiện 

đại trong nghiên 

cứu sinh lý thực vật 

- Kiến thức: Trang bị những phương pháp từ cơ bản đến hiện đại để phân tích các quá trình sinh lý trong thực vật ở các mức độ khác 

nhau: từ phân tử đến cơ thể.  

- Kỹ năng: Trang bị các kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm, có khả năng sử dụng tốt những thiết bị hiện đại trong 
nghiên cứu về thực vật. Có khả năng độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề nghiên cứu về sinh lý thực vật. 

- Thái độ: Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, 

Cao đẳng và Đại học. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

2 Công nghệ tế bào 

thực vật và ứng 
dụng 

- Kiến thức: Học xong học phần NCS có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật. Đặc biệt, những ứng dụng của 

công nghệ này trong sản xuất. 
- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để phát hiện ra các hướng nghiên cứu và thiết kế được thí nghiệm để giải quyết nhiệm vụ 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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nghiên cứu. Đánh giá được những ưu điểm cũng như hạn chế của công nghệ này để từ đó đề xuất giải pháp cải tiến.  
- Thái độ: Có thái độ tích cực, chủ động cập nhật kiến thức về lĩnh vực. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

  Học phần tiến sĩ tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần dưới đây) 6     

3 Sinh lý ra hoa ở 

thực vật và ứng 

dụng 

- Thảo luận sự thay đổi về sinh hóa, sinh lý và hình thái trong quá trình sinh sản ở thực vật. 

- Giải thích những yếu tố nội sinh và ngoại sinh ảnh hưởng lên sự sinh sản và sự liên hệ lẫn nhau giữa hai yếu tố này ở thực vật. 

- Xác định được những đòi hỏi khác nhau cho sự sinh sảnở một số cây trồng (horticulture crops) 
- Phần thảo luận: NCS tự tìm hiểu, tập hợp có tính khoa học, giải thích và chỉ ra những kỹ thuật thích hợp ảnh hưởng đến quá trình ra 

hoa cho một vài loại cây có giá trị kinh tế. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 Sinh lý hạt và sản 

xuất hạt giống 

 - Học xong học phần NCS có kiến thức chuyên sâu về sự hình thành hạt và các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng các chất trong hạt; 

- Tổng hợp và phân tích tổng quan được các phương pháp tăng cương ngủ và phá ngủ của hạt được ứng dụng trong sản xuất cũng như 
các phương pháp điều khiển sự nảy mầm của hạt. 

- Có kiến thức chuyên sâu để phân tích nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống và các biện pháp khắc phục thoái hóa giống. 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp để phát hiện ra các hướng nghiên cứu và thiết kế được thí nghiệm để giải quyết nhiệm vụ nghiên 
cứu. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Cây trồng chuyển 
gen  

- Kiến thức:Trang bị kiến thức nâng cao về chuyển gen thực vật, có cơ sở khoa học để đánh giá những lợi ích to lớn mà cây trồng 
chuyển gen mang lại cho con người. Giới thiệu những quy trình/các bước cơ bản trong quy trình tạo cây trồng chuyển gen. 

- Kỹ năng: Trang bị các kỹ năng, kỹ thuật nâng cao về chuyển gen thực vật, có khả năng sử dụng tốt những thiết bị hiện đại trong 

nghiên cứu về thực vật. Có khả năng độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề nghiên cứu về sinh lý thực vật. 
- Thái độ: Vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ thông, 

Cao đẳng và Đại học. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Một số kỹ thuật 
canh tác hiện đại 

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về kỹ thuật canh tác và hệ thống canh tác sử dụng với quy mô 
ngoài đồng ruộng và trong phòng. Nghiên cứu sinh nắm được các kiến thức lý thuyết và thực hành một số kỹ thuật canh tác hiện đại, 

những ưu, nhược điểm và ứng dụng của biện pháp trong sản xuất. 

- Kỹ năng: Củng cố và nâng cao năng lực nghiên cứu, thực hành nông học, Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng 
- Thái độ: Nghiên cứu sinh có thể vận dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở 

các bậc học phổ thông, Cao đẳng và Đại học. 

3 Năm 
thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Hóa sinh thực vật 

và ứng dụng 

- Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức tầm cao, hiện đại và cập nhật về lĩnh vực hóa sinh thực vật. Học viên cần nắm bắt 

được sự chuyển hóa các chất trong cơ thể thực vật ở các điều kiện sống khác nhau, mối quan hệ giữa các chất trong quá trình trao đổi 

chất và các chất có nguồn gốc thứ cấp. 
- Kỹ năng: Củng cố và nâng cao kỹ năng khai thác thông tin trên mạng, làm việc nhóm, thuyết trình. Học viên biết vận dụng các kiến 

thức của môn học vào quá trình nghiên cứu khoa học, thực tiễn trồng trọt và vào thực tiễn giảng dạy sinh học ở các bậc học phổ 

thông, Cao đẳng và Đại học. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

8 Ứng dụng CNTT 

trong nghiên cứu 
chuyên 

ngànhSLTV 

- Kiến thức: Giúp người học có thể hiểu sâu kiến thức chuyên môn, đặc biệt ở mức độ phân tử thông qua sự hỗ trợ của các phần mềm 

tin sinh học. 
- Kỹ năng: Trang bị kỹ năng khai thác, sử dụng nguồn tài liệu chuyên ngành từ Internet, đồng thời có khả năng sử dụng các phần 

mềm tin sinh để định hướng, dự đoán kết quả nghiên cứu.  

- Thái độ: Có thái độ tích cực, chủ động ứng dụng CNTT trong nghiên cứu CNSH. Định hướng nghiên cứu một cách đúng hướng. 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức nâng cao, thuật ngữ chuyên ngành, cấu trúc của một bài báo chuyên ngành bằng tiếng Anh, 

cũng như cung cấp cho người học những hiểu biết về cách trình bày một vấn đề, công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh. 
- Kỹ năng: Trang bị những kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, kỹ năng phân tích, kỹ năng trình bày một công 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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trình nghiên cứu bằng tiếng Anh dự kiến đăng tải trên tạp chí khoa học.  
- Thái độ: Có thái độ tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, kết quả của các công bố trước đó bằng tiếng Anh. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II Chuyên đề tiến sĩ       

1 Nghiên cứu bản 
chất Sinh lý và khả 

năng chống chịu 

với điều kiện stress 
môi trường của 

thực vật 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về bản chất Sinh lý sự thích nghi của thực vật với stress môi trường tùy 
vào loài và nhân tố sinh thái như: Stress muối, phèn; Stress hạn và úng; Stress nhiệt độ; Stress oxy hóa v.v. Trang bị cho NCS một số 

phương pháp nghiên cứu, đánh giá bản chất Sinh lý sự thích nghi của thực vật. Ngoài ra chuyên đề còn giúp NCS có khả năng xác 

định hướng nghiên cứu ứng dụng để đánh giá, xác định được một số giống cây trồng có khả năng thích nghi trong môi trường bất lợi 
đưa vào sản xuất. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng tự tìm, tập hợp và phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu về bản chất 
Sinh lý của sự thích nghi với stress môi trường của thực vật và có thể phát hiện ra những vấn cần giải quyết và vận dụng các kết quả 

nghiên cứu trong đánh giá, khảo nghiệm các giống cây trồng. 

2 Năm 
thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

2 Nghiên cứu phân 

bón, các chế phân 

bón và các các chất 
điều hòa sinh 

trưởng ứng dụng 

trong sản xuất  

- Kiến thức: Chuyên đề giúp cho NCS có kiến thức chuyên sâu về các loại phân bón và các chế phẩm phân bón, chế phẩm có chất 

điều hòa sinh trưởng đã được thương mại đang được sử dụng trong sản xuất hiện nay. NCS nắm vững các phương pháp chuẩn đoán, 

đánh giá nhu cầu phân bón của cây trồng và cách bón phân hợp lí vừa để nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản vừa đảm bảo đất 
không bị thoái hóa, sản phẩm nông nghiệp không gây độc cho người và gia súc khi sử dụng chúng. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước liên quan đến vai trò của phân bón và nghiên cứu nhu cầu phân bón, ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong sản 
suất của một số loại cây trồng. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 

thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

3 Nghiên cứu đặc 

điểm Sinh lý của 
các giống cây trồng 

có năng suất khác 

nhau và ứng dụng.  

 - Kiến thức: Chuyên đề trang bị cho NCS các phương pháp đánh giá đặc điểm sinh lý của các giống có năng xuất khác nhau, đặc biệt 

là phân biệt các dấu hiệu sinh lý của giống có năng suất cao và năng suất thấp làm cơ sở để đánh giá nhanh được những dòng có triển 
vọng cho năng suất cao trong chọn, tạo giống mới. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước liên quan đến nghiên cứu đặc điểm sinh lý của giống có năng suất cao và năng suất. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có 
khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 

thứ 
hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 
điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 
- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

4 Ứng dụng công 

nghệ In vitro trong 
sản xuất 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ in vitro trong sản xuất như: Nhân nhanh các giống 

cây trồng có giá trị kinh tế; kỹ thuật chuyển gen; sự biểu hiện protein tái tổ hợp ở thực vật, cũng như các giải pháp đang được sử dụng 
để tăng cường sự biểu hiện của protein tái tổ hợp ở thực vật. Góp phần định hướng nghiên cứu cho NCS về lĩnh vực ứng dụng công 

nghệ in vitro ở thực vật.  

- Kỹ năng: Chuyên đề yêu cầu NCS cần có khả năng khai thác tài liệu, phân tích, đánh giá được hiện trạng của công nghệ sinh học 

thực vật hiện nay. Có kỹ năng sử dụng một số chương trình tin sinh học, cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học của thế giới hỗ trợ cho 

các nghiên cứu sau này. 

2 Năm 

thứ 
hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

5 Nghiên cứu hợp 
chất thứ sinh trong 

cơ thể thực vật và 

ứng dụng 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về sự phân bố; đặc trưng hóa -lý và sinh học; vai trò và ý nghĩa của các 
hợp chất thứ sinh. của các hợp chất thứ sinh. Đồng thời trang bị cho NCS những phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại về các hợp 

chất thứ sinh ở thực vật. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 
ngoài nước liên quan đến hợp chất thứ sinh. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 
thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
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điểm 
- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

6 Ứng dụng protein 
tái tổ hợp trong 

chẩn đoán một số 

bệnh ở thực vật 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng protein tái tổ hợp để chẩn đoán một số bệnh do virus gây ra 
trên thực vật. Xây dựng và phát triển kỹ thuật chẩn đoán virus bằng kháng nguyên-kháng thể trên một số cây trồng cơ bản.  

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng tự tìm, tập hợp và phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu ứng dụng 

protein tái tổ hợp trong chẩn đoán một số bệnh có liên quan đến vi sinh vật ở một số cây trồng đã có của các tác giả trong và ngoài 
nước. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 
thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

III Tiểu luận tổng 

quan 

Tiểu luận tổng quan (khoảng 3.000 - 5.000 từ) về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Tiểu luận tổng quan 

đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước. Nếu được 

những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. 

5 Năm 

thứ 

hai 

- Nghiên cứu sinh hoàn thành tiểu 

luận tổng quan ngay sau khi hoàn 

thành các học phần thuộc chương 
trình đào tạo. Tiểu luận tổng quan 

được trình bày trước Hội đồng 

chuyên ngành, có đánh giá theo 
các mức: xuất sắc, tốt, đạt, không 

đạt. 

- Tiểu luận tổng quan của NCS 
phải có ký tên xác nhận của người 

hướng dẫn khoa học trước khi nộp 

cho phòng Sau đại học để trình 

Hiệu trưởng ra quyết định thành 

lập Hội đồng chuyên môn đánh 

giá. 

IV Ngoại ngữ Trình độ B2 hoặc tương đương       

V Bài báo (BB) 

Khoa học (ít nhất 

2 bài trong nước) 

Nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 8 Năm 

thứ 

ba 

- Trong nước (Danh mục Trường 

quy định cho NCS): 4 TC/1BB. 

- Quốc tế có impact factor (IF) 
(khuyến khích): 5TC/1BB. 

- Kỷ yếu quốc tế có phản biện, có 

ISSN, tiếng nước ngoài chưa có IF 
(khuyến khích): 4TC/1BB. 

VI Báo cáo (BC) hội 

nghị khoa học 

(trong nước 

hay/và quốc tế) 

Nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 5 Năm 

thứ 

ba 

Trong nước (tiếng Việt): 

- Đọc báo cáo: 3TC 

- Poster: 2TC 

Quốc tế (tiếng nước ngoài) 

(khuyến khích) 
- Đọc báo cáo: 4TC 

- Poster: 3TC 

VII Seminar Seminar là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 5 Năm 

thứ 
ba 

- Bắt buộc: Báo cáo seminar về kết 

quả nghiên cứu toàn luận án trước 
bảo vệ cơ sở (bắt buộc): 2TC/ 1BC 

- Thuyết trình (TT) seminar: 

0,25TC/ 1TT  
- Tham dự (TD) báo cáo chuyên 

đề, seminar: 0,1TC/ 1TD 



878 

 
VIII Tham gia giảng 

dạy/hướng dẫn 

thực tập/khóa 

luận đại học 

Giúp NCS tích lũy các kiến thức và kinh nghiệm trong giảng dạy/nghiên cứu 5 Năm 
thứ 

ba 

- Khóa luận (KL) đại học: 2TC/KL 
- Dạy, hướng dẫn thực tập: Theo 

QC đại học 

IX Luận án tiến sĩ  Là một công trình nghiên cứu khoa học có tính mới, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu Sinh lý học thực vật. 44 Năm 

thứ 

tư 

- Kết quả của luận án phải có đóng 

góp về mặt lý luận, chứa đựng 

những tri thức hoặc giải pháp mới 
có giá trị trong việc phát triển, gia 

tăng tri thức khoa học của lĩnh vực 

nghiên cứu hoặc giải quyết sáng 
tạo các vấn đề đang đặt ra với 

ngành Sinh lý học thực vật. 

- Nội dung luận án phải được dựa 
trên ít nhất 02 bài báo đã được 

đăng hoặc nhận đăng trên các tạp 

chí chuyên ngành có phản biện 
độc lập trong nước hoặc nước 

ngoài (Bài báo được đăng có trong 

danh sách tính điểm của Hội đồng 
chức danh GS và PGS Nhà nước). 

- Luận án tiến sĩ có khối lượng 

khoảng 100 trang khổ A4, trong đó 
trên 50% là trình bày các kết quả 

nghiên cứu và biện luận của riêng 

nghiên cứu sinh; 

Yêu cầu về trình bày và hình thức 

luận án được quy định tại Quy 

định đào tạo trình độ tiến sĩ ở 
Trường ĐHSP Hà Nội 2. 

  TỔNG CỘNG:   90     

  Tiến sĩ Sinh lý học thực vật (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Học phần tiến sĩ 12     

I.1 Học phần tiến sĩ bắt buộc 6     

1 Phương pháp hiện 

đại trong nghiên 

cứu sinh lý thực vật 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức phương pháp hiện đại trong nghiên cứu sinh lý thực vật trong giảng dạy, nghiên cứu về sinh học và sinh lý 

thực vật học ở các cơ sở giáo dục. 
Vận dụng thành công kiến thức phương pháp hiện đại trong nghiên cứu sinh lý thực vật để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, phối hợp nghiên cứu có hiệu quả với các nhà khoa học trong nước và quốc tế. 

Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong sinh học và phương pháp nghiên cứu sinh lý thực vật ứng dụng để thực 
hiện có hiệu quả trong trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất nông nghiệp. 

Đặt được câu hỏi nghiên cứu, phân tích và tổng hợp được các hướng nghiên cứu để xác định hướng nghiên cứu phù hợp; Xây dựng 

được nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù hợp cho bản thân hoặc nhóm nghiên cứu.  
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Tích cực chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Vận 

dụng thành công kết quả nghiên vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được kiến thức phương pháp hiện đại sinh lý thực vật vào giảng dạy, nghiên cứu sinh lý thực vật ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức phương pháp hiện đại sinh lý thực vật để giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện luận án, 

trong giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và thực tiễn sản xuất nông nghiệp. 
Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong sinh học nói chung và phương pháp nghiên cứu sinh lý thực vật ứng dụng 

nói riêng để thực hiện có hiệu quả trong trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Phân tích và tổng hợp được các hướng nghiên cứu chuyên ngành để xác định hướng nghiên cứu phù hợp với đối tượng cây trồng cụ 
thể.  

Đặt được câu hỏi nghiên cứu, đưa ra được giả thuyết khoa học và xây dựng được nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù 

hợp cho bản thân hoặc nhóm nghiên cứu. 

2 Công nghệ tế bào 

thực vật và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và môn Công 

nghệ phần nông nghiệp ở các cơ sở giáo dục. 
Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về công nghệ tế bào thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, 

nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học và ứng dụng được trong thực tiễn. 
Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, tròng nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Khái quát được các vấn đề chính về nuôi cấy mô tế bào thực vật. Thực hiện thành công các thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật 
trong giảng dạy và NCKH. 

Ứng dụng được phương pháp và kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật hiện đại vào nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. 

Thực hiện thành công kĩ thuật Nhân giống cây trồng qua nuôi cấy phát sinh phôi soma và công nghệ phôi vô tính. Áp dụng vào các 
nội dung nghiên cứu của luận án. 

Thực hiện được các kĩ thuật phức tạp như: nuôi cấy tế bào đơn, tế bào trần và chọn dòng tế bào. Ứng dụng trong sản xuất chọn tạo 

giống. Áp dụng vào các nội dung nghiên cứu của luận án. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

I.2 Học phần tiến sĩ tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần dưới đây) 6     

3 Sinh lý ra hoa ở 

thực vật và ứng 

dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức chuyên sâu về sinh lí ra hoa, các yếu tố ảnh hưởng đến ra hoa và các hướng điều khiển sự ra hoa 

của thực vật trong sản xuất. 
Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về điều khiển sự ra hoa của thực vật phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu về điều khiển ra hoa trong sản xuất. 

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biện các kết quả nghiên cứu ứng dụng về điều khiển ra hoa ở thực vật trong 
thực tiễn sản xuất và giảng dạy.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích cơ sở sinh lí của quá trình ra hoa và các kiểu ra hoa ở thực vật. 
Phân tích được vai trò của cân bằng hormone và điều kiển của hệ gen trong sự ra hoa 

Phân tích được vai trò của các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến sự ra hoa ở thực vật. Đề xuất được hướng nghiên cứu tác động sinh thái 

đến sự ra hoa ở thực vật. 
Phân tích được các biện pháp kích điều khiển ra hoa ở thực vật. Đề xuất hướng nghiên cứu điều khiển ra hoa ở một cây trồng cụ thể 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và công bố được kết quả nghiên cứu của bản thân hoặc của 

nhóm nghiên cứu trên các tạp chí, sách chuyên ngành. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

4 Sinh lý hạt và sản 

xuất hạt giống 

1. Mục tiêu học phần 

Hình thành và phát triển kiếm thức chuyên sâu về sự hình thành hạt và các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng các chất trong hạt; Hiện 

tượng ngủ nghỉ của hat, nguyên nhân của thoái hóa giống và điều kiển sự ngủ nghỉ của hạt trong sản xuất. 

Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về điều khiển sự ngủ nghỉ của hạt và sản xuất hạt giống 

phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu về sinh lí hạt và sản xuất hạt giống. 
Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biện các kết quả nghiên cứu ứng dụng về điều khiển và sản xuất hạt giống 

trong thực tiễn sản xuất và giảng dạy.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 
 Phân tích được sự hình thành hạt và vai trò của hạt trọng tự nhiên và trong sản xuất. 

Phân tích được vai trò của các thành phần hóa học có trong hạt và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt. 

Phân tích được cơ sở sinh lí của quá trình ngủ nghỉ của hạt; Đề xuất được hướng nghiên cứu điều khiển ngủ nghỉ của hạt. 
Phân tích được sinh lí của sự nảy mầm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự nảy mầ của hạt; Đề xuất được hướng nghiên cứu điều khiển sự 

nảy mầm của hạt 

Phân tích được các tiêu chí đánh giá chất lượng hạt giống; Đề xuất được hướng nghiên cứu đánh giá chất lượng hạt giống đối với loại 
cây trồng cụ thể. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Phân tích được vai trò của hạt giống trong sản xuất và biện pháp chống thoái hóa giống; Đề xuất được hướng nghiên cứu hợp lí liên 
quan đến sản xuất hạt giống. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và công bố được kết quả nghiên cứu của bản thân hoặc của 

nhóm nghiên cứu trên các tạp chí, sách chuyên ngành. 

5 Cây trồng chuyển 

gen  

1. Mục tiêu học phần 

'Hình thành và phát triển kiếm thức chuyên sâu về vai trò của cây trồng chuyển gen hiện nay và một số kỹ thuật chuyển gen để tạo 

cây trồng chuyển gen ở thực vật. 
Hình thành và phát triển năng lực phát hiện đề tài, xây dựng đề cương NCKH về chuyển gen ở thực vật ở qui mô phòng thí nghiệm 

phù hợp, khả thí. 

Hình thành và phát triển năng lực xử lí số liệu, đưa ra luận chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu về cây trồng chuyển gen trong sản 
xuất. 

Hình thành và phát triển năng lực tổ chức, hợp tác, phản biện các kết quả nghiên cứu ứng dụng về cây trồng chuyển gen trong thực 

tiễn sản xuất và giảng dạy.  
2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Phân tích được sự hình thành hạt và vai trò của hạt trọng tự nhiên và trong sản xuất. 

Phân tích được vai trò của các thành phần hóa học có trong hạt và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt. 
Phân tích được cơ sở sinh lí của quá trình ngủ nghỉ của hạt; Đề xuất được hướng nghiên cứu điều khiển ngủ nghỉ của hạt. 

Phân tích được sinh lí của sự nảy mầm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự nảy mầ của hạt; Đề xuất được hướng nghiên cứu điều khiển sự 

nảy mầm của hạt 
Phân tích được các tiêu chí đánh giá chất lượng hạt giống; Đề xuất được hướng nghiên cứu đánh giá chất lượng hạt giống đối với loại 

cây trồng cụ thể. 

Phân tích được vai trò của hạt giống trong sản xuất và biện pháp chống thoái hóa giống; Đề xuất được hướng nghiên cứu hợp lí liên 
quan đến sản xuất hạt giống. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và công bố được kết quả nghiên cứu của bản thân hoặc của 

nhóm nghiên cứu trên các tạp chí, sách chuyên ngành. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

6 Một số kỹ thuật 

canh tác hiện đại 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức Kỹ thuật canh tác hiện đại trong giảng dạy, nghiên cứu về sinh học và sinh lý thực vật học ở các cơ sở giáo 

dục. 
Vận dụng thành công kiến thức Kỹ thuật canh tác hiện đại để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phối hợp 

nghiên cứu có hiệu quả với các nhà khoa học trong nước và quốc tế. 

Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong sinh học và phương pháp nghiên cứu sinh lý thực vật ứng dụng để thực 
hiện có hiệu quả trong trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất nông nghiệp. 

Đặt được câu hỏi nghiên cứu, phân tích và tổng hợp được các hướng nghiên cứu để xác định hướng nghiên cứu phù hợp; Xây dựng 

được nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù hợp cho bản thân hoặc nhóm nghiên cứu.  
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.  

Tích cực chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Vận dụng thành công kết quả nghiên vào giảng dạy và thực tiễn 

sản xuất. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Vận dụng được kiến thức hệ thống canh tác vào giảng dạy, nghiên cứu sinh lý thực vật ở các cơ sở giáo dục. 

Vận dụng thành công kiến thức Kỹ thuật canh tác để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và thực tiễn sản xuất 
nông nghiệp. 

Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong sinh học nói chung và phương pháp nghiên cứu sinh lý thực vật ứng dụng 

nói riêng để thực hiện có hiệu quả trong trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 
Phân tích và tổng hợp được các hướng nghiên cứu chuyên ngành để xác định hướng nghiên cứu phù hợp với đối tượng cây trồng cụ 

thể.  

Đặt được câu hỏi nghiên cứu, đưa ra được giả thuyết khoa học và xây dựng được nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù 
hợp cho bản thân hoặc nhóm nghiên cứu. 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

7 Hóa sinh thực vật 

và ứng dụng 

1. Mục tiêu học phần 

Vận dụng được kiến thức Hóa sinh thực vật và ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các 
công trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức Hóa sinh thực vật và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, phối hợp nghiên cứu có hiệu 

3 Năm 

thứ 
nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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quả với các nhà khoa học trong nước và quốc tế. 
Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong sinh học nói chung và phương pháp nghiên cứu hóa sinh thực vật ứng dụng 

nói riêng để thực hiện có hiệu quả trong trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Phân tích và tổng hợp được các hướng nghiên cứu chuyên ngành để xác định hướng nghiên cứu phù hợp;  
Đặt được câu hỏi nghiên cứu, đưa ra được giả thuyết khoa học và xây dựng được nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù 

hợp cho bản thân hoặc nhóm nghiên cứu; Quản lí được nhóm nghiên cứu có hiệu quả. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Hóa sinh thực vật, vận dụng thành công kết quả nghiên vào thực tiến sản xuất và giảng 
dạy. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy, công bố được kết quả nghiên cứu của bản thân 

hoặc của nhóm nghiên cứu trên các tạp chí, sách chuyên ngành. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng được kiến thức Hóa sinh thực vật và ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và thuyết trình, để phản biện các lý thuyết, các 

công trình nghiên cứu chuyên ngành. 

Vận dụng thành công kiến thức Hóa sinh thực vật và ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, phối hợp nghiên cứu có hiệu 

quả với các nhà khoa học trong nước và quốc tế. 
Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong sinh học nói chung và phương pháp nghiên cứu hóa sinh thực vật ứng dụng 

nói riêng để thực hiện có hiệu quả trong trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất. 

Phân tích và tổng hợp được các hướng nghiên cứu chuyên ngành để xác định hướng nghiên cứu phù hợp; Đặt được câu hỏi nghiên 
cứu, đưa ra được giả thuyết khoa học và xây dựng được nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù hợp cho bản thân hoặc 

nhóm nghiên cứu; Quản lí được nhóm nghiên cứu có hiệu quả. 

Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Hóa sinh thực vật, vận dụng thành công kết quả nghiên vào thực tiễn sản xuất và giảng 
dạy. 

Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy, công bố được kết quả nghiên cứu của bản thân 

hoặc của nhóm nghiên cứu trên các tạp chí, sách chuyên ngành. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 Ứng dụng CNTT 

trong nghiên cứu 

chuyên ngành 

SLTV 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức CNTT vào giảng dạy môn KHTN, môn Sinh học và sinh lý học thực vật ở các cơ sở giáo dục. 

Khai thác, vận dụng thành thạo kĩ năng CNTT, cơ sở dữ liệu sinh học trên thế giới vào giảng dạy, NCKH sinh lý học thực vật, đặc 

biệt là nội dung nghiên cứu của NCS. 
Khai thác và sử dụng tốt các nguồn dữ liệu khoa học trên thế giới. Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý và phân tích dữ liệu cho 

NC sinh lý thực vật. 

Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ viết bài báo và luận án. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu và khai thác được một số cơ sở dữ liệu sinh học online trên thế giới. 

Sử dụng hiệu quả các dữ liệu khai thác được 
Sử dụng thành thạo phần mềm, thu được kết quả cho nghiên cứu khi phân tích sử dụng các phần mềm. 

Thực hiện được, hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong nghiên cứu và giảng dạy. 
Ứng dụng được các công cự CNTT, phân mềm phân tích và trong NCKH và viết luận án 

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Mục tiêu học phần 

Sử dụng được kiến thức sinh lý học thực vật bằng tiếng anh, vận dụng thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng anh và 

nghiên cứu và công bố kết quả. 
Đọc hiểu tốt các tài liệu khoa học chuyên ngành bằng tiếng anh và sử dụng được các tài liệu đó trong công bố kết quả nghiên cứu. 

Thực hiện thành công các thí nghiệm, thực nghiêm, phân tích số liệu về sinh lý học thực vật trong giảng dạy, trải nghiệm, nghiên cứu 

khoa học và trong sản xuất từ các thông tin trong các tài liệu nước ngoài. 
Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức sinh lý học thực vật để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

Có năng lực viết và trình bày kết quả nghiên cứu dưới các bài báo khoa học bằng tiếng anh để có thể công bố trên các tạp chí chuyên 

ngành. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu và giải thích được các thuật ngữ chuyên ngành sinh lý thực vật bằng tiếng anh. 

Hiểu và áp dụng được các phương pháp nghiên cứu sinh lý thực vật từ tài liệu nước ngoài vào giảng dạy và NCKH. 
Hiểu các thuật ngữ, nội dung khoa học từ tài liệu nước ngoài về dĩnh dưỡng khoáng ở thực vật và áp dụng được một số phương pháp 

nghiên cứu vào các thí nghiệm của NCS.  

3 Năm 

thứ 

nhất 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Hiểu các thuật ngữ, nội dung khoa học từ tài liệu nước ngoài về quang hợp ở thực vật và áp dụng được một số phương pháp nghiên 
cứu vào các thí nghiệm của NCS. 

Hiểu các thuật ngữ, nội dung khoa học từ tài liệu nước ngoài về sinh trưởng phát triển ở thực vật và áp dụng được một số phương 

pháp nghiên cứu vào các thí nghiệm của NCS. 
Hiểu các thuật ngữ, nội dung khoa học từ tài liệu nước ngoài về kích thích, điều tiết ở thực vật và áp dụng được một số phương pháp 

nghiên cứu vào các thí nghiệm của NCS. 

Độc lập viết và hoàn thiện được bản thảo khoa học về kết quả nghiên cứu của NCS có thể đăng được trên các tạp chí khoa hoc chuyên 
ngành trong và ngoài nước. 

II Chuyên đề tiến sĩ       

1 Nghiên cứu bản 
chất Sinh lý và khả 

năng chống chịu 

với điều kiện stress 
môi trường của 

thực vật 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về bản chất Sinh lý sự thích nghi của thực vật với stress môi trường tùy 
vào loài và nhân tố sinh thái như: Stress muối, phèn; Stress hạn và úng; Stress nhiệt độ; Stress oxy hóa v.v. Trang bị cho NCS một số 

phương pháp nghiên cứu, đánh giá bản chất Sinh lý sự thích nghi của thực vật. Ngoài ra chuyên đề còn giúp NCS có khả năng xác 

định hướng nghiên cứu ứng dụng để đánh giá, xác định được một số giống cây trồng có khả năng thích nghi trong môi trường bất lợi 
đưa vào sản xuất. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng tự tìm, tập hợp và phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu về bản chất 

Sinh lý của sự thích nghi với stress môi trường của thực vật và có thể phát hiện ra những vấn cần giải quyết và vận dụng các kết quả 
nghiên cứu trong đánh giá, khảo nghiệm các giống cây trồng. 

2 Năm 
thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

2 Nghiên cứu phân 
bón, các chế phân 

bón và các các chất 

điều hòa sinh 
trưởng ứng dụng 

trong sản xuất  

- Kiến thức: Chuyên đề giúp cho NCS có kiến thức chuyên sâu về các loại phân bón và các chế phẩm phân bón, chế phẩm có chất 
điều hòa sinh trưởng đã được thương mại đang được sử dụng trong sản xuất hiện nay. NCS nắm vững các phương pháp chuẩn đoán, 

đánh giá nhu cầu phân bón của cây trồng và cách bón phân hợp lí vừa để nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản vừa đảm bảo đất 

không bị thoái hóa, sản phẩm nông nghiệp không gây độc cho người và gia súc khi sử dụng chúng. 
- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước liên quan đến vai trò của phân bón và nghiên cứu nhu cầu phân bón, ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong sản 

suất của một số loại cây trồng. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 
thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

3 Nghiên cứu đặc 

điểm Sinh lý của 

các giống cây trồng 
có năng suất khác 

nhau và ứng dụng.  

 - Kiến thức: Chuyên đề trang bị cho NCS các phương pháp đánh giá đặc điểm sinh lý của các giống có năng xuất khác nhau, đặc biệt 

là phân biệt các dấu hiệu sinh lý của giống có năng suất cao và năng suất thấp làm cơ sở để đánh giá nhanh được những dòng có triển 

vọng cho năng suất cao trong chọn, tạo giống mới. 
- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước liên quan đến nghiên cứu đặc điểm sinh lý của giống có năng suất cao và năng suất. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có 

khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 

thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

4 Ứng dụng công 

nghệ In vitro trong 
sản xuất 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ in vitro trong sản xuất như: Nhân nhanh các giống 

cây trồng có giá trị kinh tế; kỹ thuật chuyển gen; sự biểu hiện protein tái tổ hợp ở thực vật, cũng như các giải pháp đang được sử dụng 
để tăng cường sự biểu hiện của protein tái tổ hợp ở thực vật. Góp phần định hướng nghiên cứu cho NCS về lĩnh vực ứng dụng công 

nghệ in vitro ở thực vật.  

- Kỹ năng: Chuyên đề yêu cầu NCS cần có khả năng khai thác tài liệu, phân tích, đánh giá được hiện trạng của công nghệ sinh học 
thực vật hiện nay. Có kỹ năng sử dụng một số chương trình tin sinh học, cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học của thế giới hỗ trợ cho 

các nghiên cứu sau này. 

2 Năm 

thứ 
hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 
phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 
điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 
- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 
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5 Nghiên cứu hợp 

chất thứ sinh trong 

cơ thể thực vật và 

ứng dụng 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về sự phân bố; đặc trưng hóa -lý và sinh học; vai trò và ý nghĩa của các 
hợp chất thứ sinh. của các hợp chất thứ sinh. Đồng thời trang bị cho NCS những phương pháp nghiên cứu cơ bản, hiện đại về các hợp 

chất thứ sinh ở thực vật. 

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 
ngoài nước liên quan đến hợp chất thứ sinh. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 
thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 
cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 

thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 
đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 

- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 
điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 

các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

6 Ứng dụng protein 

tái tổ hợp trong 

chẩn đoán một số 
bệnh ở thực vật 

- Kiến thức: Chuyên đề giúp NCS có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng protein tái tổ hợp để chẩn đoán một số bệnh do virus gây ra 

trên thực vật. Xây dựng và phát triển kỹ thuật chẩn đoán virus bằng kháng nguyên-kháng thể trên một số cây trồng cơ bản.  

- Kỹ năng: Chuyên đề đòi hỏi NCS thể hiện khả năng tự tìm, tập hợp và phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu ứng dụng 
protein tái tổ hợp trong chẩn đoán một số bệnh có liên quan đến vi sinh vật ở một số cây trồng đã có của các tác giả trong và ngoài 

nước. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và có khả năng đề xuất hướng nghiên cứu nếu có. 

2 Năm 

thứ 

hai 

NCS trình bày nội dung được yêu 

cầu của đề thi trước Hội đồng và 

phải trả lời câu hỏi phụ do các 
thành viên Hội đồng đặt ra nhằm 

đánh giá năng lực của NCS. Thang 

điểm 10, trong đó: 
- Điểm trả lời phần đề thi: Tối đa 7 

điểm 

- Điểm đánh giá năng lực NCS qua 
các câu hỏi phụ: Tối đa 3 điểm 

III Tiểu luận tổng 

quan 

Tiểu luận tổng quan (khoảng 3.000 - 5.000 từ) về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Tiểu luận tổng quan 

đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước. Nếu được 
những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. 

  Năm 

thứ 
hai 

- Nghiên cứu sinh hoàn thành tiểu 

luận tổng quan ngay sau khi hoàn 
thành các học phần thuộc chương 

trình đào tạo. Tiểu luận tổng quan 

được trình bày trước Hội đồng 

chuyên ngành, có đánh giá theo 

các mức: xuất sắc, tốt, đạt, không 

đạt. 
- Tiểu luận tổng quan của NCS 

phải có ký tên xác nhận của người 

hướng dẫn khoa học trước khi nộp 
cho phòng Sau đại học để trình 

Hiệu trưởng ra quyết định thành 

lập Hội đồng chuyên môn đánh 
giá. 

IV Ngoại ngữ Trình độ B2 hoặc tương đương       

V Bài báo (BB) 

Khoa học  

Nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2   Năm 

thứ 

ba 

- Trong nước (Danh mục Trường 

quy định cho NCS): 4 TC/1BB. 

- Quốc tế có impact factor (IF) 

(khuyến khích): 5TC/1BB. 

- Kỷ yếu quốc tế có phản biện, có 
ISSN, tiếng nước ngoài chưa có IF 

(khuyến khích): 4TC/1BB. 

VI Seminar Seminar là một yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 3 Năm 
thứ 

ba 

- Bắt buộc: Báo cáo seminar về kết 
quả nghiên cứu toàn luận án trước 

bảo vệ cơ sở (bắt buộc): 2TC/ 1BC 

- Thuyết trình (TT) seminar: 
0,25TC/ 1TT  

- Tham dự (TD) báo cáo chuyên 

đề, seminar: 0,1TC/ 1TD 
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VII Luận án tiến sĩ  Là một công trình nghiên cứu khoa học có tính mới, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu Sinh lý học thực vật. 69 Năm 

thứ 

tư 

- Hoạt động nghiên cứu: 24 TC 
- Báo cáo kết quả nghiên cứu cho 

NHD và Bộ môn theo tiến dộ qui 

định; Hoàn chỉnh luận án: 10 TC 

  TỔNG CỘNG:   93     

 
8. Khoa Tiếng Anh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

8.1 Sư phạm Tiếng Anh (Áp dụng cho K43,44)       

1 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Pháp luật đại cương  1. Kiến thức:  
- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Tiếng Trung HSK2 

1 

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp.  

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó 
nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm 
tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông 

tin. Có khả năng làm việc nhóm. 

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học 
và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 

trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK 1 vào thực tế. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tiếng Việt thực 

hành 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về 

vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người 

học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 
2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và 

tạo lập văn bản, kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu. 
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 

trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng 

Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong 

học tập, nghiên cứu 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Cơ cở văn hóa Việt 
Nam 

1. Kiến thức 
- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc 

trưng cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 
- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi 

trường giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và 

đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, 

không phải giá trị văn hóa. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết 
các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để 

đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Nghe B1.1 1. Kiến thức:  
- Giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại về các 

chủ đề quen thuộc. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Giúp sinh viên luyện âm: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm  
2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên làm quen và thực hành các kỹ năng nghe cơ bản: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, 

phân loại, ghép thông tin. 
3. Các mục tiêu khác:  

- Giúp sinh viên phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 

- Xây dựng cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, tự giác và ham học hỏi. 
4. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

5. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Nói B1.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên được tiếp xúc với kiến thức về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; Tiền bạc; Du 

lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các kiến thức được học, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được 
các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể tiến hành các giao tiếp xã hội ở mức độ căn bản như giới thiệu về bản thân, người thân,gia 
đình, bạn bè, nói về các chủ đề một cách ngắn gọn và giản lược như kể một câu chuyện, lập một kế hoạch. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể xây dựng vốn từ và hình thành kỹ năng giao tiếp để dần dần trở thành người nói 

độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

Sinh viên cần: 
- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Đọc B1.1 1. Kiến thức  
Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như 

Con người; Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức 

ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 
năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở 

thành người đọc độc lập và có kỹ năng. 
3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Viết B1.1 1. Kiến thức: 

- Nắm vững được cấu trúc và thành phần của câu, kiểu câu, dấu câu. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Nắm vững được những lỗi thường mắc khi viết câu và cách khắc phục 
- Nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin nhắn, ghi chú cá nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, 

quảng cáo, thư mời, thông báo. 

2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Viết được những cụm từ, câu ngắn về những chủ đề quen thuộc như: bản thân, gia đình, trường học, nơi làm việc, nơi sinh sống 

(hiện tại hoặc giả tưởng)  
- Viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, quảng cáo, ghi chú, chỉ dẫn, tin nhắn, thư từ thân mật trong 

khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế.  

3. Thái độ: 
- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Tin học 1. Kiến thức:  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 
viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 
trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 
- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 

Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 
- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 
nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



889 

 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin 1 (Lý 

luận chính trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 
thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

13 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 
thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Những vấn đề 
chung về Giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

15 Tiếng Trung HSK2 

2 

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung 

cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố 
định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp 

để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện 
cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán 

đoán và tổng hợp thông tin.  

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học 
và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Nghe B1.2 1. Kiến thức:  
Sinh viên có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn nghe hiểu trong tiếng Anh 

 - Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày. 
- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay 

trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến.  

2. Kỹ năng:  
- Nắm được các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông 

tin.. 

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua 
các chủ đề được học. 

3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Nói B1.2 1. Kiến thức: 

Nắm được lượng từ vựng nhất định tương đối lớn về các chủ đề:  

- Cuộc sống hằng ngày 
- Công việc 

- Sự thay đổi trong cuộc sống 
- Tiền tệ 

- Môi trường tự nhiên 

- Công nghệ 
- Xã hội 

- Tương lai 

- Du lịch 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Ứng xử và giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc liên quan đến công việc, các mối quan hệ bạn bè, dự định tương 
lai. 

- Giải thích một vấn đề hay trình bày quan điểm cá nhân và củng cố quan điểm cá nhân bằng những ví dụ minh họa cụ thể liên quan 

đến những chủ đề phức tạp hơn như: thiên nhiên, quan hệ xã hội, công nghệ và du lịch. 
- Đưa ra một bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về những chủ đề trên. 

- Cung cấp thông tin cụ thể được yêu cầu trong buổi phỏng vấn (xin việc) với mức độ chính xác hạn chế. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu, có thể nói câu dài (hạn chế) 
3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

18 Đọc B1.2 1. Kiến thức 
Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như 

Con người; Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức 

ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 
năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở 

thành người đọc độc lập và có kỹ năng. 
3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Viết B1.2 1. Kiến thức: 

- Nắm được cấu trúc một đoạn văn 

- Nắm được đặc điểm cấu trúc và văn phong ngôn ngữ của các kiểu đoạn văn khác nhau: đoạn văn miêu tả (tả ngừoi, tả tranh ảnh, tả 
địa điểm, tả đồ vật, đoạn văn kể chuyện, đoạn văn mô tả sự kiện, mô tả tác phẩm, thư cảm ơn, xin lỗi ... 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Nhận diện được các phần của một đoạn văn. 

- Viết được đoạn văn ngắn với lượng từ vựng khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc. 

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế. 
3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Giáo dục thể chất 3 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Những Nguyên lý 

cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - lênin 2 

(Lý luận chính trị 2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch. 

3. Thái độ  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

22 Tâm lý học lứa tuổi 

học sinh THPT và 
tâm lý học sư phạm 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 
điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 

2. Kĩ năng 
Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 
trường THPT (Giáo 

dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  
- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 

học và giáo dục sau này.     
3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Từ pháp - cú pháp 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên 

quan đến dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng.  
- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề. 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu 

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu. 

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục. 
- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng 

và năng lực ngôn ngữ nói chung. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ 
năng khác. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát 

25 Nghe B2.1 1. Kiến thức:  
Sinh viên có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn nghe hiểu trong tiếng Anh; Có thể hiểu được những thông 

tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày; Có 

thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay 
trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến.  

2. Kỹ năng:  

- Nắm được các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông 
tin.. 

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua 

các chủ đề được học. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi 

học đầy đủ; Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi 
làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

Sinh viên cần: Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu; Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 Kỳ 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Nói B2.1 1. Kiến thức:  

- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: Identity; Contact; Jobs; Solution; Emotion; Success;      Community; 

History; The world     
- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, 

đưa ra lời khuyên 

2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác 

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc 
- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng. 

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng. 

- Nhấn mạnh quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lập luận và ví minh họa phù hợp (ở mức hạn chế) 
- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ giao tiếp bình thường, trao đổi thông tin cần thiết (chưa sử dụng được cách nói 

pha trò, trêu đùa) 

- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...) 
3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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27 Đọc B2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như 

công việc, cộng đồng, thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn 

ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng:  

 Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như: kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 
năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

 Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Viết B2.1 1. Kiến thức: 

- Nắm được cấu trúc, bố cục các kiểu đoạn văn. 

- Nắm được các phương tiện liên kết đặc trưng của các kiểu đoạn văn. 
- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau:  

Cause-effect paragraph 

Problem-solution paragraph 
Opinion paragraph 

Compare and Contrast paragraph 

- Nắm được cấu trúc và từ vựng đặc trưng của các loại thư tín mang văn phong trang trọng: 

Letter of complaint 

Letter of invitation 

Letter of acceptance/refusal 
Letter of application 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Viết được đoạn văn với lượng từ vựng khoảng 180-200 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong xã hội: thất 

nghiệp, ô nhiễm môi trường, gia tăng dân số .... 

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ 
pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc. 

- Viết được những đoạn văn thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, so sánh đối chiếu, xác định vấn đề cần giải 
quyết và đưa ra giải pháp khắc phục. 

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày. 

- Viết thư mời, phàn nàn, xin việc mang phong cách trang trọng 
3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tư tư duy phản biện 
- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Lý luận và hệ thống 

PPGDTA 

1. Kiến thức:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể trình bày được kiến thức về các chủ đề sau: 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Khung khái niệm, lý thuyết và một số các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy ngoại ngữ 
- Tổng quan về một số các đường hướng/phương pháp giảng dạy ngoại ngữ điển hình 

- Đặc điểm cá nhân của người học và ảnh hưởng của chúng đến quá trình học ngoại ngữ 

- Vai trò và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của người dạy ngoại ngữ 
- Một số đặc trưng cơ bản trong bối cảnh giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam 

2. Kỹ năng  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để phân tích, nhận định và gợi ý giải pháp cho các tình huống sư phạm 

- Xử lí các tình huống sư phạm, từ đó phát triển kĩ năng tư duy biện chứng và giải quyết vấn đề  

3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, làm 

động lực cho sự thay đổi tích cực liên quan đến chuyên môn và môi trường làm việc tương lai 

- Ý thức về nghề nghiệp, bước đầu xây dựng tình yêu, và hệ thống niềm tin, giá trị liên quan đến nghề 

- Ý thức được sự khác biệt của người học, vận dụng hiểu biết đó trong hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Ngữ âm - âm vị học 1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được 
các yếu tố siêu đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển 

năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm - âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát 
triển kỹ năng thực hành tiếng.  

- Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

2. Kỹ năng:  

- Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói. 

3. Thái độ 

Sinh viên cần: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Nghe B2.2 1. Kiến thức:   

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng về 
các chủ đề quen thuộc.  

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển nhuần nhuyễn các kỹ năng nghe hiệu quả: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh 
nghe, phân loại, ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại.  

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  

3. Thái độ 
Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

Sinh viên cần: 
- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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32 Nói B2.2 1. Kiến thức 

Kết thúc môn học sinh viên có thể: 

- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: people, social issues, charity, playing games, sports, gameshow, art 

(film, book), TV program, invention, advertising, media, Age, etc., 
- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 

tin tức, đưa ra lời khuyên 

2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác 

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc 
- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng. 

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng. 

- Nhấn mạnh và củng cố quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lý lẽ và ví minh họa phù hợp, đủ sức thuyết phục. 

- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ tự nhiên không cần gắng sức, trao đổi thông tin cần thiết, dần sử dụng được cách 

nói pha trò, trêu đùa 
- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...) 

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 
- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.     

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Đọc B2.2 1. Kiến thức:  
Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ tiền cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày 

như cộng đồng, thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ 

mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 
năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 
độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Viết B2.2 1. Kiến thức: 

- Tổng quan về bài luận (essay) 

- Nắm được các kiểu bài luận và cấu trúc của từng kiểu bài luận 
- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau:  

Cause-effect essay 

Problem-solution essay 
Argumentative essay 

Discursive essay 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Advantage and Disadvantage Essay 
Report 

Review 

Article 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Nhận diện được các phần của một bài luận. 
- Viết được bài luận với lượng từ vựng khoảng 250-300 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong xã hội: thất 

nghiệp, ô nhiễm môi trường, gia tăng dân số .... 

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ 
vựng và ngữ pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc. 

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, xác định vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải 

pháp khắc phục. 

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày. 

- Viết được một bài luận nhận xét/phê bình một bộ phim hay một tác phẩm văn học 
- Viết được một bài báo ngắn  

3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tư tư duy phản biện 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

35 Ứng dụng CNTT 

trong GD TA 

1. Kiến thức:  

- Bổ sung và hiểu biết thêm kiến thức về những phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập, giảng dạy 
và công tác. 

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ công tác học tập và giảng dạy tiếng Anh.  

2. Kỹ năng:  
- Luyện tập, phát triển và có thể áp dụng các kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT&TT vào các hoạt động học tập, giảng dạy và công 

tác. 

- Có thể phân tích và đánh giá các nguồn học liệu để lựa chọn các tài liệu và công cụ phù hợp cho việc học tập, giảng dạy và công tác.  
- Có thể thiết kế các sản phẩm học liệu để phục vụ mục đích học tập và giảng dạy.  

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm. 
3. Thái độ:  

- Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào công tác học tập, giảng dạy và chuyên môn.  

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng ứng dụng CNTT&TT để phát triển nghề nghiệp. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Dạy ngữ liệu và kỹ 
năng ngôn ngữ 

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, người học có thể: 
- Hiểu được các nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ. 

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp. 

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.  
- Hiểu được các bước trong quy trình dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và vai trò của chúng. 

- Hiểu được cách dạy tích hợp các thành tố và kỹ năng trong một bài dạy.  

- Hiểu được nội dung và cấu trúc của một kế hoạch bài học (lesson plan), cách xây dựng một kế hoạch bài học để dạy một bài dạy 
thành tố và kỹ năng năng ngôn ngữ. 

- Hiểu được cách xác định mục tiêu của bài học và cách viết mục tiêu cho một bài dạy ứng với sách giáo khoa phổ thông. 

- Hiểu được khái niệm cơ bản về kỹ năng gợi mở (Eliciting), giáo cụ trực quan, một số kỹ thuật quản lý, tổ chức lớp học. 
2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, người học có thể: 

- Xác định và viết được mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ) cho một bài dạy cụ thể. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Xác định được sự phù hợp giữa mục tiêu môn học và các hoạt động của bài dạy. 
- Lập kế hoạch một bài dạy thành tố và kỹ năng ngôn ngữ. 

- Xác định được giáo cụ trực quan và các thiết bị hỗ trợ cần sử dụng trong một bài dạy. 

- Xác định và sắp xếp được các hoạt động (trong sách giáo khoa tiếng Anh Phổ thông) cho phù hợp với tiến trình của một bài dạy. 
- Vận dụng các kỹ thuật dạy học, kỹ năng quản lý lớp và tổ chức hoạt động học trên lớp (kỹ năng gợi mở, kỹ năng phản hồi, thu thập 

thông tin, sửa lỗi) để dạy thử các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ cho phù hợp với nguên tắc, mục tiêu, đối tượng và hoàn cảnh giảng 

dạy. 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu. 
- Người học có ý thức trách nhiệm với nghề, có ý thức tự bồi dưỡng và hoàn thiện kiến thức kỹ, năng thiết kế giáo án trong dạy học 

tiếng Anh nói chung và dạy Tiếng Anh trong trường phổ thông nói riêng. 

4. Năng lực  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 
- Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

37 Thực hành sư phạm 

1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  
- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

38 Lý luận chính trị 3 1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 
này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Góp phần hình thành phẩm chất chính trị; Góp phần bổ 

trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Nghe C1.1 1. Kiến thức:  
- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 

mang tính học thuật  

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 
lược âm  

2. Kỹ năng:  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 
ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật  
3. Thái độ 

Sinh viên cần: Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi 

học đầy đủ; Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi 
làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

Sinh viên cần: Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu; Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Đọc C1.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật khá phức 

tạp. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức 
tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 
năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 
độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

41 Nói C1.1 1. Kiến thức 

Kết thúc môn học sinh viên có thể: 
- Nắm được lượng từ vựng phong phú về các chủ đề: environment, education, internet, space, science fiction, property, age, etc., 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu,  yêu cầu, phản 

hồi tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi  
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn. 
- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo. 

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp 

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp. 
- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp 

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức 
- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, bước đầu biết sử dụng cách nói bóng gió, bông đùa 

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn 

3. Thái độ: 
- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.  

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

- Năng lực tư duy phản biện 

42 Viết C1.1 1. Kiến thức: 
- Tổng quan về viết khoa học 

- Ngôn ngữ và văn phong khoa học 

- Bố cục của một bài báo cáo khoa học  
- Lưu ý về đạo văn trong viết báo cáo khoa học 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Phân tích số liệu và viết mô tả biểu bảng thống kê 

- Tóm tắt được các văn bản dài. 

- Viết lược khảo tài liệu 
- Trích dẫn và diễn đạt lại một đoạn văn bản 

- Trình bày chính xác và đúng quy ước các danh mục tài liệu tham khảo 

3. Thái độ: 
- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực phân tích tổng hợp 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 PPNCKH va GD 

chuyên ngành TA 

1. Kiến thức và kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau 
- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu 

- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ 

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ 
- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp 

- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát 

- Viết một đề xuất nghiên cứu 
2. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh 

viên 

3. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Thực tập sư phạm 1   3 HK5 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 
tập 

45 Kỹ năng thuyết trình 1. Kiến thức: 

Sinh viên được trang bị kiến thức về:Nói trước công chúng; Học cách lắng nghe; Cách lựa chọn chủ đề và các bước thuyết trình; Cách 

phân tích khán giả; Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan; Hình thành dàn ý và các ý bổ trợ; Tự tin khi giao tiếp 
2. Kỹ năng: 

Giúp SV phát triển tính tự tin khi phát biểu trước đám đông; 

- Phát triển khả năng tư duy và lý luận chặt chẽ; 
- Phát triển kỹ năng trình bày một bài thuyết trình có chuẩn bị trước hoặc không chuẩn bị trước trứơc công chúng; 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe và nói. Ðặc biệt, môn học giúp SV tự tin và đủ khả năng trình bày các đề tài nghiên cứu trong 
học tập cũng như trong công việc sau này 

3. Thái độ: 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến trước đám đông, học tập, trao đổi, thảo luận 
theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách 

nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực: 
Sinh viên hình thành được thói quen diễn thuyết trước đám đông, xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các 

tình huống giao tiếp trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình 

thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

46 Tổ chức hoạt động 

TNST trong môn 

tiếng Anh ở trường 
PT 

1. Kiến thức  

- Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Nắm vững cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề 

2. Kỹ năng 
- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại 

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề 

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm 

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng 

tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, 

sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực sử dụng tiếng Anh. 
- Năng lực dạy tiếng Anh. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

47 Kỹ năng phát triển 

chương trình 

1. Kiến thức: 

Sau khi kết thúc học phần Kỹ năng phát triển chương trình, sinh viên có thể: 
- Nắm vững kiến thức lí luận cơ bản về phát triển chương trình (khái niệm, bản chất, nội dung, phân loại, cách thức thiết kế);  

- Phân tích mục tiêu môn học, lớp học, cấp học ở trường phổ thông, cách thức thiết kế phát triển chương trình môn học.  

2. Kỹ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Tham gia xây dựng và hiệu chỉnh nội dung tài liệu giáo khoa tham khảo, giáo trình.  

- Tham gia thiết kế xây dựng chương trình môn học, hướng tới xây dựng các nội dung tích hợp liên môn. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho Sinh viên 
- Giúp sinh viên ý thức rõ về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật nghề dạy 

học, nâng cao năng lực dạy học và bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề dạy học để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp đổi 

mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực  

- Năng lực nghiên cứu phát triển chương trình môn học 

- Năng lực hiệu chỉnh sách giáo khoa và tài liệu học tập phù hợp với sự thay đổi về mục tiêu và hình thức dạy học 

48 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  
2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 
 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 

với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

49 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 
triển nghề nghiệp 

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho 

sinh viên sư phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu 

được xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ 
năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng 

năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực vào việc 

định hướng nghề nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

2. Kỹ năng: Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân 

giữa tư vấn viên và người được tư vấn. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 
khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.  

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực 

tập sư phạm.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Những vấn đề giáo 
dục cần cập nhật 

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết 
2. Kỹ năng: Kỹ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo. 

3. Thái độ: 

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang 
nảy sinh 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

51 Tham vấn học 

đường 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang 

đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn 

học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
2. Kỹ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành 

trên lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 
thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công 

việc đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức 

đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này 
4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong 

một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu 

biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



910 

 
52 Phương pháp học 

tập và nghiên cứu 

của sinh viên 

Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu. Qua đó rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp vào 
quá trình học tập 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 
giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   

2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 
trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 

của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  
- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  
Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 

giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

54 Lý luận chính trị 4 1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 
4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Nghe C1.2 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 

mang tính học thuật  
- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 

lược âm  

2. Kỹ năng:  
- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  
- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật  

3. Thái độ 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Sinh viên cần: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

56 Nói C1.2 1. Kiến thức 

Kết thúc môn học sinh viên có thể 
- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 

tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi  
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn. 
- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo. 

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp 

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp. 
- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp 

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức 
- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, các nói bóng gió, bông đùa 

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn, giải thích từ ngữ. 

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.     

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

- Năng lực tư duy phản biện 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Đọc C1.2 1. Kiến thức:  
Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. 

Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự 

nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 
năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

58 Viết C1.2 1. Kiến thức 

Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm được: 
- Cấu trúc của một bài báo cáo khoa học 

- Ngôn ngữ dùng để viết báo cáo khoa học 

- Đề cương của một bài báo cáo khoa học 
- Nội dung bản tóm tắt một bài báo cáo khoa học 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau 

- Phân tích số liệu, trình bày và thảo luận kết quả nghiên cứu 

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, chặt chẽ để thể hiện những lập luận phức tạp kèm theo minh chứng cụ thể 
- Đánh giá, phân tích tư liệu, bình luận rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với độ dài nhất định và vốn từ vựng phong phú. 

- Tự tin viết báo cáo khoa học và khóa luận tốt nghiệp 

- Tóm tắt báo cáo khoa học (khóa luận tốt nghiệp) 
3. Thái độ: 

- Tinh thần say mê, trung thực và yêu khoa học 

- Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học 
- Tự giác, ham học hỏi và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học 

4. Năng lực: 

- Năng lực tự thu thập tài liệu và xử lý thông tin, dữ liệu 
- Năng lực nghiên cứu độc lập 

- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tóm tắt tư liệu 

- Năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Giao tiếp liên văn 

hóa 

1. Kiến thức: Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa. 

2. Kỹ năng: Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa. 
3. Thái độ: Định hướng hành vi giao tiếp. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Tư vựng ngữ nghĩa 1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  
- Từ và các đặc điểm của từ.  

- Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng.  
- Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói.  

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Kiểm tra đánh giá 
trong GDTA 

1. Kiến thức và kỹ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể biết và nắm được kiến thức về các chủ đề sau: 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Thể hiện được hiểu biết cơ bản về các hoạt động kiểm tra và đánh giá trong quá trình giảng dạy tiếng Anh 
- Hiểu biết về các loại bài kiểm tra, các loại đánh giá, các tiêu chỉ của một bài kiểm tra đánh giá tốt 

- Sử dụng các hiểu biết về các phương pháp kiểm tra và đánh giá để áp dụng vào thực tế giảng dạy tiếng Anh 

2. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

3. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Rèn luyện năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Văn hóa Anh Mỹ 1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống 

chính trị, giáo dục của các nước đó, các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó.  
- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với 

các vai trò như quản lý một tập thể nhỏ…   

2. Kỹ năng 
Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 

- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức 

- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá 
- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm 

3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Phân tích diễn ngôn 1. Kiến thức: 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con 

người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, những mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp 
nhận, chu cảnh giao tiếp và các kiến thức liên quan. 

2. Kỹ năng: 

- Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể2.4. Năng lực  
- Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong 

quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ 

bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 
về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

64 Thực hành PPGD 

chuyên ngành TA 

1. Kiến thức:  

- Môn học hướng dẫn sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh áp dụng lý thuyết giảng dạy tiếng Anh vào việc soạn giáo án cụ thể và thực 
hành giảng dạy giáo án đã soạn. 

2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Soạn một giáo án dạy ngữ liệu và kỹ năng hoàn chỉnh 

- Triển khai các bước lên lớp đầy đủ, hợp logic 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Vận dụng được các kỹ năng giảng dạy cơ bản như: thiết kế hoạt động, nhận xét, phản hồi bài làm của học sinh, kiểm tra đánh giá, sử 
dụng giáo cụ trực quan... vào thực tế giảng dạy. 

3. Thái độ  

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

4. Năng lực  
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Năng lực giảng dạy bộ môn 

65 Thực hành sư phạm 

2 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và các bước lên lớp. 

- Mô tả chi tiết và rõ ràng cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy ở từng từng giai đoạn của một bài dạy. 
- Xác định được một cách dễ dàng kiến thức trọng tâm và cấu trúc của một bài dạy. 

2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Lên kế hoạch và soạn được giáo án hoàn chỉnh gồm đầy đủ các giai đoạn của bài dạy một cách sáng tạo, phù hợp nguyên tắc. 

- Tự thiết kế được các hoạt động phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của người học. 

- Điều chỉnh các hoạt động trong sách giáo khoa cho phù hợp với mục tiêu bài dạy và đối tượng học sinh. 
- Chuẩn bị tốt mọi công cụ cần thiết để phục vụ cho bài giảng. Sử dụng các công cụ hỗ trợ một cách thành thạo. 

- Tự tin tiến hành một bài dạy hoàn chỉnh ứng với bài học trong sách giáo khoa phổ thông. 

- Tự đánh giá về bài giảng của của mình và bài giảng của người khác thông qua hoạt động nhận xét (trực tiếp hoặc viết chiêm 
nghiệm) 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Tự tin, có trách nhiệm và ý thức về nghề nghiệp 

- Kỷ luật và sáng tạo trong tư duy và cách thức làm việc. 
- Ham thích, cập nhật, chiếm lĩnh các phương pháp và thủ thuật dạy học mới 

- Có ý thức cái tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực và nâng cao năng lực của học sinh. 

4. Năng lực  
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa và tích hợp 

- Năng lực đánh giá kết quả giáo dục 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

66 Dụng học 1. Kiến thức:  

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, 

và các hướng nghiên cứu chính trong ngữ dụng 

học.  

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba 

nhân tố này trong nghiên cứu ngôn ngữ.  
- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa 

thanh, hiểu thế nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp …  

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội 
thoại (hàm ý) và hàm nghĩa.  

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời 

và hành động mượn lời). 
2. Kỹ năng: 

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không 

xác định; phân biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ.  
- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu.  
- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động 

mượn lời…  

3. Thái độ 
Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực  
Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

67 Tiếng Anh du lịch 1. Kiến thức:  

Sinh viên nắm vững những tri thức cơ bản trong ngành du lịch, có khả năng hiểu và sử dụng các thuật ngữ, khái niệm trong du lịch, 

có kỹ năng và ý thức vận dụng đuợc các cấu trúc tương đối phức tạp vào phiên dịch, biên dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành du 
lịch. 

2. Kỹ năng:  

-Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên 
quan đến vấn đề đã học. 

-Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng 

lực chuyên sâu về sử dụng ngôn ngữ du lịch của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

68 Tiếng Anh kinh tế 1. Kiến thức:  

Trên nền các chủ đề và ngữ cảnh được biện soạn trong giáo trình chính, sinh viên có thêm những kiến thức nhất định về các hoạt 

động trong môi trường kinh doanh thương mại như: kinh doanh trực tuyến (selling online), marketing, quản lý nhân sự (managing 
people), đề ra và thực hiện một kế hoạch (planning), cách giải quyết các mâu thuẫn trong một công ty (conflict). Sinh viên có khả 

năng hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, cấu trúc tương đối phức tạp vào biên dịch, phiên dịch các tài liệu liên 

quan đến kinh tế, thương mại. 
2. Kỹ năng:  

Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và thông qua những tình huống (case study) được giới thiệu 

trong giáo trình, sinh viên có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến kinh tế, thương mại, phát 
triển được nghiệp vụ thương mại như soạn thảo thư điện tử (an email); viết thư (a letter); viết báo cáo (a report); viết kiến nghị a 

recommendation); viết tài liệu quảng cáo trong hoạt động kinh doanh (a sales leaflet) và có thể thảo luận và trình bày các chủ đề có 

liên quan đến kinh tế thương mại. 
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong kinh tế thương mại, tư duy thương mại. Từ đó, sinh viên dần 

hình thành những năng lực chuyên sâu về sử dụng ngôn ngữ thương mại của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

69 Ngôn ngữ so sánh 

đối chiếu 

1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử phát trienr của ngôn ngữ học đối chiếu,  

- Giúp sinh viên phân biêt được ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học so sánh, 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học, 

- Nắm được các bình diện đối hiếu ngôn ngữ và đối chiếu ngôn ngữ Việt – ngôn ngữ Anh (ngữ âm - âm vị, từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ, 

câu đơn, phát ngôn) 
2. Kỹ năng:  

- Hiểu và vận dụng được phương pháp, nguyên tắc và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ ở các cấp độ (động ngữ, danh ngữ, cú pháp) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



916 

 
để tìm ra những nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó có thể áp dụng vào việc hoc ngoại ngữ 
hiệu quả hơn (tránh được những chuyển di tiêu cực hay ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ), hướng đến việc học ngoại ngữ một cách chuẩn 

mực, trong sáng và chính xác.  

3. Thái độ 
Sinh viên cần: 

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

70 Ngôn ngữ và văn 

hóa 

1. Kiến thức: Nắm vững mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa với các lĩnh vực khác. 

2. Kỹ năng: Hình thành được phương pháp thụ đắc và sử dụng ngôn ngữ nói, viết quy phạm, dịch thuật. 

3. Thái độ: Định hướng được hướng tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ phục vụ giao tiếp. 
4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng. 

- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các môi trường văn hóa. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

71 Văn học Anh 1. Kiến thức 

- Có́ kiến thức cơ bản về văn học Anh 
- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh  

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc  

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh nói riêng và văn học nói chung 

2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 

- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm  
- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích 

3. Thái độ 

- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức 
truyền tải đến sinh viên 

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy 

tư duy độc lập, xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong 
kiểm tra; từ đó hình thành ý thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm. 

4.Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 
tập 

73 Kỹ năng sử dụng 

tiếng Anh 

1. Kiến thức:  

- Có thể viết bài chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật những ý quan trọng, mở rộng lập luận và quan 

điểm hỗ trợ cho bài viết với các bằng chứng, ví dụ cụ thể và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp . Sinh viên biết cách viết các loại thư 
theo mẫu trang trọng và thư thông thường. 

- Sinh viên được đọc chủ đề ở các tài liệu ở trình độ Advanced trong các lĩnh vực tự nhiênvà xã hội phứctạp; Có thể hiểu chi tiết các 

văn bản dài, phức tạp, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc lại các đoạn khó. 
- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngữ pháp và từ vựng để làm tốt các dạng thức bài thi liên quan theo 

chương trình C1 - khung năng lực châu Âu cấp độ 5. 

2. Kỹ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Viết những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, phù hợp 
với độc giả. Sinh viên có kỹ năng viết tốtmột bài tiểu luận tạo cơ sở để viết tốt các bài nghiên cứu cũng như luận văn sau này. Tạo 

điều kiện về môi trường ngôn ngữ nhằm giúp sinh viên thực hành kỹ năng viết thông qua các hoạt động trong lớp và tự học. 

- Có thể hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, 
xác định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng, đặc biệt là các bài đọc trong dạng thức thi quốc tế như 

TOEFL, IELTS. 

- Thông thạo một lượng từ vựng lớn, có thể cho phép lấp đầy những khoảng trống bằng cách sử dụng những lối nói giải thích dài 
dòng, phải tìm kiếm từ thích hợp hoặc dùng các lối nói lảng tránh.Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và từ ngữ thông tục. 

Đôi khi có những khiếm khuyết nhỏ nhưng không có những lỗi nghiêm trọng trong việc sử dụng từ. Luôn duy trì việc kiểm soát về 

ngữ pháp đối với những cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản để làm bài thi môn Kỹ năng sử dụng 
ngôn ngữ phần Từ vựng Ngữ pháp 1 cách nhuần nhuyễn, đảm bảo kịp hoặc thừa số thời gian quy định. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu; Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo 

luận nhóm; Phát triển năng lực ngôn ngữ 

74 Phát triển năng lực 

giảng dạy TA 

1. Kiến thức và kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể biết và nắm được kiến thức về các chủ đề sau: 
- Giúp người học phát triển năng lực sư phạm trong việc áp dụng những phương pháp giảng dạy ngoại ngữ khác nhau trong việc dạy 

ngữ liệu các môn ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết, dịch và dạy tích hợp các kỹ năng. 

- Giúp cho người học phát triển kỹ năng sử dụng một số giáo cụ trợ giúp trên lớp, cách sử dụng giáo trình, đặc biệt phát triển cách tổ 
chức và quản lý các hoạt động học tập trên lớp 

- Thông qua các kiến thức về phát triển năng lực sư phạm tiếng Anh, người học sẽ biết được khi nào sử dụng các phương tiện hỗ trợ 

cho việc dạy tiếng Anh có hiệu quả và nâng cao được chuyên môn và nghiệp vụ của mình trong công việc giảng dạy sau khi tốt 

nghiệp 

2. Kỹ năng 

- Giúp người học có cái nhìn chuyên sâu vào giảng dạy các kỹ năng cụ thể và tích hợp, phát triển năng lực thực hành sư phạm và áp 
dụng vào chương trình giảng dạy các cấp học trong tương lai. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Phát năng lực dạy tiếng Anh 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

75 Khóa luận tốt 
nghiệp 

  7 HK8   

  Sư phạm Tiếng Anh (Áp dụng cho K45,46)       

1 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 Pháp luật đại cương  1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 
nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  
- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Tiếng Trung Quốc 1 1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. 

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó 

nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm 

tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông 

tin. Có khả năng làm việc nhóm. 
3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, 

học và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 
trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 1 vào thực tế. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tiếng Hàn Quốc 1 1. Về kiến thức: 

- Nghe và nói tiếng Hàn sử dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản 

- Đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn cơ bản được học trong khóa học và liên quan đến bản thân, gia 
đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày. 

2. Kỹ năng: 
- Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học 

- Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề có trong nội dung khóa học, có thể tham gia 
vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn tuy còn hạn chế. 

3. Thái độ: 

Phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam 
4. Năng lực: 

Người học có được những khả năng như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với mọi người, mua 

sắm. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Tiếng Việt thực 
hành 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về 
vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người 

học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và 
tạo lập văn bản, kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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học, tự nghiên cứu. 
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 

trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng 

Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong 

học tập, nghiên cứu 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Cơ cở văn hóa Việt 
Nam 

1. Kiến thức 
- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc 

trưng cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 
toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người vàTổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 
- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi 

trường giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch 

sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiệntượng văn hóa trong đời sống. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần 

phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết 
các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để 

đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Luyện âm 1. Kiến thức 
- Nhận biết và phân biệt được hệ thống các âm trong tiếng Anh. 

- Phân biệt được phụ âm và nguyên âm. 

- Hiểu được kiến thức về các kiểu nhấn âm và ngữ điệu khác nhau trong tiếng Anh. 
2. Kỹ năng 

- Phát âm chuẩn từng âm riêng lẻ cũng như kết hợp các âm với nhau. 

- Nhấn được trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu. 
- Tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm thường gặp. 

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 

3. Thái độ 
- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, có tinh thần hợp tác làm việc theo cặp/nhóm. 

- Có ý thức tự học và rèn luyện ở nhà. 
4. Năng lực 

- Năng lực tư duy phản biện. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề. 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức. 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm. 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

8 Nghe - Nói 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để có thể nghe và nói được các bài hội thoại về các chủ đề quen thuộc như du lịch, kỳ nghỉ, đồ 

ăn. 
- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề quen thuộc 

- Nắm được quy tắc phát âm cơ bản như âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, 

have to). 
- Nắm được bố cục của một bài thi nghe và nói định dạng KET. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi. 
- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc. 

- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi KET. 

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học. 
3. Thái độ 

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập. 

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Đọc - Viết 1  1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Về môn đọc : Hiểu được cách sử dụng từ vựng. Nắm được nội dung, ý nghĩa các bài đọc được thể hiện thông qua chủ đề đa dạng 

được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. 
- Về môn viết: Bên cạnh đó, sinh viên nắm được các quy luật hình thành câu, cách kết nối câu và các dạng câu điển hình cụ thể trong 

tiếng Anh và có khả năng vận dung diễn đạt tốt thành các đoạn văn miêu tả ngắn một cách chính xác. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Về môn đọc: Nắm vững được các chiến lược và kỹ thuật đọc hiểu và có khả năng vận dụng vào các bài đọc có nội dung và chủ để 

khác nhau một cách hiệu quả nhất 

- Về môn viết: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào viết văn bản ngắn hiệu quả, rõ rang, mạch lạc 
3. Thái độ 

- Hình thành quan điểm tích cực về thế giới, cuộc sống con người xung quanh. Có thái độ cụ thể , rõ ràng với các tình huống cụ thể. 

Hình thành tư duy phản biện và có trách nhiệm với các vấn đề xung quanh trong cuộc sống 
4. Năng lực 

- Năng lực vận dụng phương pháp, làm việc nhóm và phản biện 

- Năng lực dạy học phân hóa 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 2 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Tin học 1. Kiến thức: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 
Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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học) 
- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo 

dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và 
truyền thông)  

12 Những NLCB của 

CN Mác Lê-nin 1 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tâm lý học đại 

cương 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  
- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  
2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  
- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 
thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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thực tập sau này.  
  

14 Giáo dục học 1 Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 
 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 
+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 
 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  
- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Tiếng Trung Quốc 2 1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung 

cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố 

định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp 
để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện 

cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán 
đoán và tổng hợp thông tin. 

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, 

học và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. 
4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Tiếng Hàn Quốc 2 1. Kiến thức: 

- Phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao 
- Biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn ngữ thông dụng 

2. Kỹ năng: 

- Nâng cao kả năng giao tiếp một cách hiệu quả và phù hợp 
- Phát triển và sử dụng các chiến lược giúp người học tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân 

3. Thái độ: 

- Phát triển năng lực sử dụng tiếng hàn trong xã hội Hàn Quốc và bối cảnh văn hóa Hàn 
- Nâng cao hiểu biết về sử dụng tiếng Hàn trong đời sống xã hội và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa 

4. Năng lực: 

- Có khả năng giao tiếp trong các tình huống của đời sống hàng ngày như gọi điện thoại và nhờ giúp đỡ 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Ngữ pháp thực hành 1. Kiến thức: 
Môn học cung cấp cho SV/HV dạng thức và chức năng của các phạm trù ngữ pháp bậc trung – cao cấp cần phải nắm vững khi sử 

dụng tiếng Anh để giao tiếp. 

2. Kỹ năng: 
Trên cơ sở các kiến thức đã học, SV/HV có kỹ năng sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong giao tiếp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
SV/HV hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tăng độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông 

báo. 

4. Năng lực 
SV/HV hình thành được năng lực sử dụng ngữ pháp tiếng Anh nói và viết một cách tự nhiên và linh hoạt trong các tình huống giao 

tiếp. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Nghe - Nói 2 1. Kĩ năng nói 
Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

1.1. Kiến thức 

- Nắm được lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm. 
- Nắm vững ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, khảo sát, 

nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,… 

- Nắm được kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm tỉnh 
lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,… 

- Nắm được cấu trúc bài thi nói theo định dạng PET 

1.2. Kỹ năng: 
- Đặt câu hỏi, tiến hành khảo sát. 

- Nắm vững các kỹ năng học tập như ngôn ngữ lớp học, các kỹ năng nói,… 

- Sử dụng vốn từ vựng đã tích lũy được ở kỳ trước và được cung cấp ở kỳ này để trình bày, nói về một vấn đề. 
- Nói và thể hiện bản thân khá tự nhiên. 

- Kỹ năng tự học 

1.3. Thái độ: 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

2. Kĩ năng nghe 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

2.1. Kiến thức 
Sinh viên được nghe các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức 

ngôn ngữ mà còn nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội. 

2.2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán 

nội dung từ những câu hỏi phỏng vấn, nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, 

nghe truyện, nghe danh sách liệt kê, nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu 
hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

2.3. Thái độ: 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cá nhận, cặp, nhóm. 

- Chủ động nghe và mở rộng thông tin, kiến thức, kỹ năng từ các nguồn khác nhau. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Đọc - viết 2 1. Kiến thức: 

- Về kỹ năng Đọc, sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể hiểu được ý nghĩa của các từ khóa thông qua nội dung bài đọc từ đó phát 
triển khả năng hiểu biết về kiến thức chung của các sự vật 

hiện tượng được mô tả. 

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, sinh viên cóthể nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin 
nhắn, ghi chú cá nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, quảng 

cáo, thư mời, thông báo. 

2. Kỹ năng: 
- Về kỹ năng Đọc, kết thúc môn học, sinh viên có thể hình thành các kỹ năng, cách chiến lược đọchiểu để vận dụng làm các bài đọc 

hiểu hiệu quả. 

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, người học có thể viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, 
quảng cáo, ghi chú, tin nhắn, thư từ thân mật trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có 
trách nhiệm với các vấn đề xung quanh 

4. Năng lực 

- Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm 
việc nhóm, làm việc cá nhân. 

20 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



931 

 
  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Những NLCB của 

CN Mác - Lênin 2 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 
dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 
- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 
3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

22 Tâm lý học lứa tuổi 

THPT và Tâm lý 

học Sp 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Giáo dục học 2 Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  
- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 

trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 

học và giáo dục sau này.     

3. Thái độ:  
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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24 Tiếng Trung Quốc 3 1. Kiến thức: 

Có kiến thức về cách sử dụng từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần để vận dụng linh hoạt khi đọc các bài hội 

thoại, các đoạn văn ngắn liên quan đến các chủ đề như: đưa tiễn tại sân bay, chuyển nhà, thuê phòng, tìm người bị lạc hoặc đồ vật bị 

mất, giới thiệu đặc điểm chung của một quốc gia, các hoạt động ngoại khóa trong trường học, ẩm thực, động vật, bệnh tật, du lịch, 
cảm nhận về phong cảnh, trải nghiệm học tập và sinh sống tại Trung Quốc, quan điểm về sự thành công, về hôn nhân, về đạo làm con 

và triết lý nhân sinh, nghệ thuật kinh kịch của Trung quốc và các câu chuyện cười. 

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử 
dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể 

trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường. 

2. Kỹ năng: 
Khả năng phân tích, khám phá tri thức, hình thành tư duy bao quát về hệ thống từ vựng vàtrọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học 

phần. Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh 

viên phátâm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng 

hợp thông tin. 

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cảcác bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học 
và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 

trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK2.2 vào thực tế. 
- Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 

trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK2.2 vào thực tế. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Tiếng Hàn Quốc 3 1. Kiến thức: 

- Phát triển nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ 
- Giúp người học có khả năng hiểu được cả văn bản nói và viết tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày 

2. Kỹ năng: 

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp (sử dụng từ vựng và ngữ pháp ở trình độ trung cấp) 

- Việc sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan sẽ giúp người học có khả năng hiểu được cả ngôn ngữ Hàn nói và viết để 

giao tiếp bằng lời nó và văn bản trong nhiều tình huống của đời sống hàng ngày. 

- Sử dụng các chiến lược sẽ giúp người học tự kiểm soát việc học của khả năng giao tiếp của bản thân 
3. Thái độ: 

- Nhận thức được sự khac biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn 

- Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối 
với người bản ngữ 

4.. Năng lực: 

- Có khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm 
- Có được khả năng giao tiếp hàng ngày 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Nghe - Nói 3 1. Kiến thức: 

Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái 

độ của người nói trong các hoạt động nghe về chủ đề; 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 
lược âm; 

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông 

qua các tài liệu được học sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội 
bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông tin, 
nhận ra thái độ quan điểm của người nói; 

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe FCE; 

- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định 
dạng đề thi nói FCE; 

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe – nói theo định dạng FCE. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm; 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh; 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm; 

- Năng lực tư duy phản biện; 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề; 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức; 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

27 Đọc - Viết 3 1. Kiến thức: 
Kết thúc môn học, người học có vốn từ vựng, cấu trúc câu, kỹ năng đọc hiểu và kiến thức nền để có thể đọc hiểu những bài đọc về 

các chủ đề khác nhau như: văn hóa, giáo dục, đời sống, khoa học… Đồng thời, người học có kiến thức về cấu trúc đoạn văn, cách lập 

dàn ý, phát triển ý, cách viết câu chủ đề, câu bổ trợ và câu kết luận của đoạn văn thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân… 
2. Kỹ năng: 

- Về kỹ năng đọc: Kết thúc môn học, người học có kỹ năng đọc để tìm ý chính của bài đọc, đọc lướt để tìm thông tin chi tiết, đoán 

nghĩa của từ trong ngữ cảnh, đồng thời phát triển một số kỹ năng đọc khác như cách nhận biết ý chính, ý bổ trợ của mỗi đoạn, logic 
của bài đọc, phân biệt sự thật và ý kiến. Đồng thời, ngừoi học được ren kĩ năng trả lời các câu hỏi dưới dạng nhiều lựa chọn, điền câu 

vào đoạn văn, nối nhiều lựa chọn. 

- Về kỹ năng viết: Kết thúc môn học, người học có thể, nhận diện được các phần của một đoạn văn, viết được đoạn văn ngắn với 
lượng từ vựng khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc, viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong 

khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế. 

3. Thái độ 

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có 

trách nhiệm với các vấn đề xung quanh. 

4. Năng lực 
Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm 

việc nhóm, làm việc cá nhân. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Ngữ pháp học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên 

quan đến dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng. 

- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề. 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu 
- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu. 

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục. 

- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng 
và năng lực ngôn ngữ nói chung. 

- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ 

năng khác. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 
- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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29 Lý luận và hệ thống 

PPGDTA 
1. Kiến thức và kĩ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể trình bày được kiến thức về các chủ đề sau: 

- Khung khái niệm, lý thuyết và một số các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy ngoại ngữ 

- Tổng quan về một số các đường hướng/phương pháp giảng dạy ngoại ngữ điển hình 
- Đặc điểm cá nhân của người học và ảnh hưởng của chúng đến quá trình học ngoại ngữ 

- Vai trò và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của người dạy ngoại ngữ 

- Một số đặc trưng cơ bản trong bối cảnh giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam 
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để phân tích, nhận định và gợi ý giải pháp cho các tình huống sư phạm 
- Xử lí các tình huống sư phạm, từ đó phát triển kĩ năng tư duy biện chứng và giải quyết vấn đề 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, làm 

động lực cho sự thay đổi tích cực liên quan đến chuyên môn và môi trường làm việc tương lai 

- Ý thức về nghề nghiệp, bước đầu xây dựng tình yêu, và hệ thống niềm tin, giá trị liên quan đến nghề 
- Ý thức được sự khác biệt của người học, vận dụng hiểu biết đó trong hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Nghe - Nói 4 1. Kiến thức: 

Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái 
độ của người nói trong các hoạt động nghe về chủ đề; 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 

lược âm; 

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông 

qua các tài liệu được học sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội 

bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông tin, 

nhận ra thái độ quan điểm của người nói; 
- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe FCE; 

- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định 

dạng đề thi nói FCE; 
- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe – nói theo định dạng FCE. 

3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm; 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh; 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm; 

- Năng lực tư duy phản biện; 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề; 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức; 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Đọc - Viết 4 1. Kiến thức: 

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác 
nhau của cuộc sống như bản ngã, suy nghĩ, kĩ năng sống, tương lai… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và 

phương pháp viết một bài báo cáo miêu tả bảng biểu/ quá trình/ bản đồ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng: 
- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 3, đồng thời được trang bị các 

kỹ năng tìm kiếm nhanh thông tin chi tiết trong bài, xác định quan điểm của tác giả, cách đọc nhanh hơn, hiểu một số thuật ngữ quan 

trọng, sử dụng giản đồ, xác định thứ tự các sự kiện, đọc số liệu và xác định nguồn thông tin. Người học được luyện tập các dạng bài 
cơ bản của kì thi đọc IELTS. 

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các loại bảng biểu/ quá trình/ bản đồ; có thể đọc và phân tích 

các số liệu/ thông tin trong bảng biểu/ biểu đồ/ bản đồ, có thể sử dụng các cấu trúc, các cách diễn đạt để viết bài báo cáo miêu tả bảng 
biểu/ quá trình/ bản đồ bằng tiếng Anh (Academic IELTS Writing Task 1) 

3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực 

- Năng lực tư tư duy phản biện 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Ngữ âm - âm vị học 1. Kiến thức: 

- Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được 
các yếu tố siêu đoạn tính như: trọng âm, nhịp 

điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm – âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát 
triển kỹ năng thực hành tiếng. 

- Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói.2.3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Văn hóa Anh Mỹ 1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống 

chính trị, giáo dục của các nước đó, 
các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với 

các vai trò như quản lý một tập thể 
nhỏ… 

2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 
- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức 

- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá 

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm 
3.Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

34 Kỹ thuật dạy thành 
tố và kỹ năng ngôn 

ngữ 

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, người học có thể: 
- Hiểu được các nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ. 

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp. 

- Hiểu được các phương pháp/thủ thuật và quy trình dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 
- Hiểu được các bước trong quy trình dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và vai trò của chúng. 

- Hiểu được cách dạy tích hợp các thành tố và kỹ năng trong một bài dạy. 

- Hiểu được nội dung và cấu trúc của một kế hoạch bài học (lesson plan), cách xây dựng một kế hoạch bài học để dạy một bài dạy 
thành tố và kỹ năng năng ngôn ngữ. 

- Hiểu được cách xác định mục tiêu của bài học và cách viết mục tiêu cho một bài dạy ứng với sách giáo khoa phổ thông. 

- Hiểu được khái niệm cơ bản về kỹ năng gợi mở (Eliciting), giáo cụ trực quan, một số kỹ thuật quản lý, tổ chức lớp học. 
2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, người học có thể: 

- Xác định và viết được mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ) cho một bài dạy cụ thể. 

- Xác định được sự phù hợp giữa mục tiêu môn học và các hoạt động của bài dạy. 
- Lập kế hoạch một bài dạy thành tố và kỹ năng ngôn ngữ. 

- Xác định được giáo cụ trực quan và các thiết bị hỗ trợ cần sử dụng trong một bài dạy. 

- Xác định và sắp xếp được các hoạt động (trong sách giáo khoa tiếng Anh Phổ thông) cho phù hợp với tiến trình của một bài dạy. 
- Vận dụng các kỹ thuật dạy học, kỹ năng quản lý lớp và tổ chức hoạt động học trên lớp (kỹ năng gợi mở, kỹ năng phản hồi, thu thập 

thông tin, sửa lỗi) để dạy thử các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ cho phù hợp với nguên tắc, mục tiêu, đối tượng và hoàn cảnh giảng 

dạy. 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu. 

- Người học có ý thức trách nhiệm với nghề, có ý thức tự bồi dưỡng và hoàn thiện kiến thức kỹ, năng thiết kế giáo án trong dạy học 

tiếng Anh nói chung và dạy Tiếng Anh trong trường phổ thông nói riêng. 

4. Năng lực 
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Công nghệ và 

truyền thông trong 

GD TA 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ: 

1. Kiến thức: 

- Bổ sung và hiểu biết thêm kiến thức về những phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập, giảng dạy 
và công tác. 

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ công tác học tập và giảng dạy tiếng Anh. 

2. Kỹ năng: 
- Luyện tập, phát triển và có thể áp dụng các kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT&TT vào các hoạt động học tập, giảng dạy và công 

tác. 

- Có thể phân tích và đánh giá các nguồn học liệu để lựa chọn các tài liệu và công cụ phù hợp cho việc học tập, giảng dạy và công tác. 
- Có thể thiết kế các sản phẩm học liệu để phục vụ mục đích học tập và giảng dạy. 

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm. 

3. Thái độ 
- Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào công tác học tập, giảng dạy và chuyên môn. 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng ứng dụng CNTT&TT để phát triển nghề nghiệp. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

36 Thực hành sư phạm 
1 

1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc của một giờ học, cấu trúc giáo án, và các kỹ thuật quản lý lớp học. 

- Nắm vững và hệ thống lại các thủ thuật dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Xác định được mục tiêu của từng bài dạy ứng với bài học trong sách giáo khoa phổ thông. 

- Thiết kế và triển khai được hoạt động mở đầu, các hoạt động chính và hoạt động kết thúc một bài dạy ở mức độ cơ bản. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Đánh giá được tính phù hợp giữa các các hoạt động dạy học với mục tiêu của bài học. 
- Cải thiện ngôn ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và xử lý các tình huống trong lớp học. 

- Sử dụng các thiết bị dạy học, giáo cụ trực quan ở mức cơ bản. 

- Thiết kế giáo án cho mỗi bài học trong sách giáo và giảng tập dựa trên giáo án đã thiết kế. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Tự tin khi đứng lớp 

- Ham thích, cập nhật, chiếm lĩnh các phương pháp và thủ thuật dạy học mới 
- Có ý thức cái tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực và nâng cao năng lực của học sinh. 

4. Năng lực 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Nghe - Nói 5 1. Kiến thức 

 Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học) 

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp nâng cao để thực hiện các hoạt động nghe và nói tiếng Anh hiệu quả về các chủ đề học thuật và 
chuyên sâu như rủi ro, thừa kế và xung đột. 

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề học thuật và xã hội 

- Nắm được quy tắc phát âm các phạm trù ngữ âm trong tiếng Anh 
- Nắm được các chiến lược nghe ghi và lập luận ý 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học) 

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề học thuật. 
- Vận dụng các kỹ năng nghe ghi để ghi chép nội dung của bài giảng/bài nói chuyện. 

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và nâng cao. 

- Diễn đạt ý có lập luận và minh chứng cụ thể 
- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi VSTEP. 

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học. 

- Phát triển và áp dụng kỹ năng tư duy phản biện trong các hoạt động nghe và nói tiếng Anh để đạt được mục đích giao tiếp tốt. 
3. Thái độ 

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 
- Phát triển tinh thần tôn trọng, lắng nghe, và phản biện xây dựng cho ý kiến của người tham gia cùng đối thoại. 

39 Đọc - Viết 5 1. Kiến thức: 

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác 
nhau của cuộc sống như mạng xã hội, thể thao, ngôn ngữ, và văn hóa-văn minh,… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, 

định dạng và phương pháp viết các loại thư khác nhau. . 

2. Kỹ năng: 
- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năngĐọc 4, đồng thời được trang bị các 

kỹ năng đọc các bài đọc dài và chuyên sâu như Xác dịnh quan điểm và thái độ của người viết, Xác định các nội dung đối lập và từ 

ngữ quy chiếu, Xác định thông tin thực tế và quan điểm, tóm tắt, …. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của bài thi Đọc 
TOEFL. 

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các dạng bài viết thư hoặc các loại báo cáo; có thể sử dụng 

các cấu trúc, các cách diễn đạt để viết các dạng bài viết thư khác nhau. 
3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực 

- Năng lực tư tư duy phản biện 
- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Từ vựng ngữ nghĩa 

học 

1. Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

+ Từ và các đặc điểm của từ. 

+ Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng. 

+ Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói. 

2. Kỹ năng: 
+ Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệptrong tương lai. 

3. Thái độ 

Sinh viên cần: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

41 Văn học Anh Mỹ 1. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về văn học Anh – Mỹ 
- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh – Mỹ 

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh – Mỹ trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc 

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh – Mỹ nói riêng và văn học nói chung  
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 

- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm 
- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích các tác phẩm văn học  

3. Thái độ 

- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức 
truyền tải đến sinh viên 

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tư duy độc lập, xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong 
kiểm tra; từ đó hình thành ý thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

42 PPNCKH trong 
ngành TA 

1. Kiến thức và kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau 

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu 
- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ 

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ 

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp 
- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát 

- Viết một đề xuất nghiên cứu 

2. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên 

3. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Thực tập sư phạm 1   3 HK5 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 

tập 

44 Đường lối cách 
mạng của ĐCS Việt 

Nam 

1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 
mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 
của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 

đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 
trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Nói - Viết 6 1. Kỹ năng Nói 

1..1. Kiến thức: 

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể nói về các chủ đề khác nhau của cuộc sống 
như mạng xã hội, thể thao, ngôn ngữ, và văn hóa-văn minh,… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và phương 

pháp viết các loại thư khác nhau. . 

1.2. Kỹ năng: 
Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 5, đồng thời được trang bị các kỹ năng đọc các bài 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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đọc dài và chuyên sâu như Xác dịnh quan điểm và thái độ của người viết, Xác định các nội dung đối lập và từ ngữ quy chiếu, Xác 
định thông tin thực tế và quan điểm, tóm tắt, …. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của bài thi Đọc TOEFL. 

1.3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

1.4. Năng lực 
- Năng lực tư tư duy phản biện 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức 
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

2. Kỹ năng viết 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

2.1. Kiến thức 
- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại. 

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận. 

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài mô tả bảng biểu. 
- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt s và các cấu trúc dùng trong mô tả bảng biểu. 

2.2. Kỹ năng 

- Liên kết các câu và đoạn văn (ba hoặc bốn đoạn) để hình thành các đoạn viết thể hiện rõ ý chính và các chi tiết minh chứng. Văn 
phong và nội dung phù hợp với người tiếp nhận thông tin. 

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ 

vựng và ngữ pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc. 
- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối. 

- Viết được những bài mô tả bảng biểu có bố cục và nội dung rõ ràng 

2.3. Thái độ 
- Tự học để trang bị cho mình những kĩ năng viết câu và sử dụng từ vựng đa dạng, hiệu quả, đồng thời tự ý thức trang bị cho mình 

kiến thức văn hóa, khoa học và xã hội cần thiết để phát triển ý cho bài viết. 

- Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 
2.4. Năng lực 

- Năng lực tư duy phản biện. 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề. 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức. 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm. 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

46 Nghe - Đọc 6 Nghe - Đọc 6 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Anh. Môn học hướng cho sinh viên những 

kỹ năng Nghe và Đọc theo định dạng bài thi quốc tế Ielts. Môn học trang bị cho sinh viên một khối lượng kiến thức và kỹ năng tương 

đối hệ thống về các chủ đề thuộc các lĩnh vực khoa học và xã hội hội, chú trọng vào các vấn đề trọng tâm: 
- Cung cấp kiến thức khoa học và xã hội cho sinh viên. Phát triển tư duy logic, tư duy phản biện và tạo cơ hội giao tiếp, phát triển 

giao tiếp giữa các sinh viên cũng như giữa sinh viên và giáo viên. 

- Xây dựng và hình thành các kỹ năng học tập như kỹ năng đọc hiểu, thẩm thấu bài đọc, kỹ năng làm bài và kỹ năng tự học, tự tìm 
hiểu. 

- Định hướng giúp sinh viên có thể vận dụng, tìm hiểu và thực hành các kiến thức và kỹ năng đã được học một cách khoa học thông 

qua các giờ bài tập, thảo luận và tự học, tự nghiên cứu. 
1. Kiến thức: 

Sinh viên được đọc các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức ngôn 

ngữ mà còn nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội bao quát, rộng lớn. 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng làm các dạng bài Nghe, Đọc khác nhau theo định dạng Ielts như nghe hoàn 

thành mẫu đơn, ghi chú, nghe dự đoán câu trả hay đọc hoàn thành thông tin vào sơ đồ, đọc trả lời các câu hỏi ngắn, nghe, đọc trả lời 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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câu hỏi dạng Yes / No / Not given, True / False / Not given hay câu hỏi nhiều lựa chọn. 
3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như quá trình tự học, 

tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

- Phát triển năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu,… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

47 Viết khoa học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

Hiểu được những phạm trù và những kỹ thuật khác nhau để viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ 

như đặc điểm của ngôn ngữ học thuật, cách chiển khai ý trong văn học thuật, sự khác biệt giữa tóm tắt và diễn giải, các chiến lược 
diễn giải, quy tắc trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA, các chiến lược trích dẫn tài liệu, bố cục của các phần trong báo cáo nghiên cứu 

(giới thiệu, lý thuyết, phương pháp, kết quả, thảo luận và kết luận) và chiến lược viết các phần này hiệu quả. 

2. Kĩ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
Áp dụng được những kỹ thuật cụ thể vào thực hành viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ các kỹ 

năng đó là: 

- Viết theo mạch logic thông tin 
- Diễn giải thông tin 

- Trích dẫn tài liệu 

- Lập kế hoạch viết nội dung cho phần lý thuyết 
- Xác định cấu trúc của phần kết quả, thảo luận và kết luận 

- Sử dụng ngôn ngữ nhấn mạnh (boosting) và nói giảm (hedging) 

3. Thái độ 
- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập. 

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận, làm việc theo cặp và làm việc nhóm. 

- Phát triển tinh thần tôn trọng với những sản phẩm nghiên cứu khoa học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Ngữ dụng học 1. Kiến thức: 

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, 

và các hướng nghiên cứu chính trong ngữ dụng học. 
- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba 

nhân tố này trong nghiên cứu ngôn ngữ. 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa 
thanh, hiểu thế nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp … 

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội 

thoại (hàm ý) và hàm nghĩa. 
- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời 

và hành động mượn lời). 

2. Kỹ năng: 
- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không 

xác định; phân biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ. 

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu. 
- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu. 

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động 

mượn lời… 
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 
về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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49 Phân tích diễn ngôn 1. Kiến thức: 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con 

người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, những 

mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp nhận, chu cảnh giao tiếp và các kiến thức liên 
quan. 

2. Kỹ năng: 

Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể2.4. Năng lực 
Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 
trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử phát trienr của ngôn ngữ học đối chiếu, 
- Giúp sinh viên phân biêt được ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học so sánh, 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học, 

- Nắm được các bình diện đối hiếu ngôn ngữ và đối chiếu ngôn ngữ Việt - ngôn ngữ Anh (ngữ âm - âm vị, từ vựng - Ngữ nghĩa, ngữ, 
câu đơn, phát ngôn) 

2. Kỹ năng: 

- Hiểu và vận dụng được phương pháp, nguyên tắc và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ ở các cấp độ (động ngữ, danh ngữ, cú pháp) 

để tìm ra những nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó có thể áp dụng vào việc hoc ngoại ngữ 

hiệu quả hơn (tránh được những chuyển di tiêu cực hay ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ), hướng đến việc học ngoại ngữ một cách chuẩn 

mực, trong sáng và chính xác. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 
- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Giao tiếp liên văn 

hóa 

1. Kiến thức: Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa. 

2. Kỹ năng: Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa. 
3. Thái độ: Định hướng hành vi giao tiếp. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Kỹ năng thế kỷ 21 1. Kiến thức: 
- Giúp sinh viên nắm được kiến thức về kỹ năng thế kỷ 21 là gì, vai trò của kỹ năng thế kỷ 21 và khung kỹ năng thế kỷ 21 gồm những 

kỹ năng cơ bản nào, 

- Giúp sinh viên nắm được khái niệm và vai trò của những kỹ năng cơ bản nhất như: Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, Giao 
tiếp, Hợp tác, Đổi mới và Sáng tạo, Làm việc trong môi 

trường đa văn hóa, v.v… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành gắn với thực tiễn để áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề. 
2. Kỹ năng: 

- Sử dụng được những kỹ năng thế kỷ 21 để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như tao ra một môi trường học thúc đẩy sáng 

tạo, đổi mới của học sinh sau này. 
- Phát triển kinh nghiệm về việc sử dụng kỹ năng thế kỷ 21 và tạo ra được công cụ đánh giá năng lực thế kỹ 21 nhằm hỗ trợ sự phát 

triển của học sinh sau này. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

53 Phát triển tài liệu 
trong GDTA 

1. Kiến thức: 
Sau khi kết thúc học phần Phát triển tài liệu trong giảng dạy Tiếng Anh, sinh viên có thể trình bày được: 

- Kiến thức lí luận cơ bản về đánh giá, điều chỉnh, phát triển tài liệu dạy học 

- Kiến thức lí luận cơ bản về các loại và qui trình thiết kế chương trình dạy học môn tiếng Anh 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Đánh giá tài liệu dạy học 
- Điều chỉnh tài liệu dạy học 

- Phát triển tài liệu mới dựa trên ngữ liệu thực tế 

3. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập 

- Giúp sinh viên ý thức rõ về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật nghề dạy 

học, nâng cao năng lực dạy học và bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề dạy học để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp đổi 
mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực 

- Năng lực đánh giá, hiệu chỉnh tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu và hình thức dạy học 
- Năng lực nghiên cứu phát triển tài liệu và chương trình 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Nghe - Đọc 7 1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 

mang tính học thuật. 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 

lược âm. 
- Giúp sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật 

phức tạp. Thông qua các tài liệu được nghe và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các 

kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Nói - Viết 7 1. Kỹ năng nói 
Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

1.1. Kiến thức 
- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm. 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 

tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi. 
- Nắm vững các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề. 

1.2. Kỹ năng: 

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn. 
- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo. 

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp. 

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp. 
- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp. 

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan. 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức. 
1.3. Thái độ: 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



945 

 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 
- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

2. Kỹ năng viết 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 
2.1. Kiến thức 

- Nắm vững định dạng của một bức và ngôn ngữ sử dụng trong viết thư. 

- Nắm được kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài luận hay theo chuẩn Vstep ở cấp độ C1/ cận C1. 
- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại bao gồm: giải thích nguyên 

nhân và chỉ ra kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị 

cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại. 
- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận. 

2.2. Kỹ năng 

- Viết được thành thạo các loại thư. 

- Viết thành thạo thể loại văn giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả. 

- Viết thành thạo thể loại văn trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết. 
- Viết thành thạo thể loại văn thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại. 

2.3. Thái độ 

- Tự học để trang bị cho mình những kĩ năng viết câu và sử dụng từ vựng đa dạng, hiệu quả, đồng thời tự ý thức trang bị cho mình 
kiến thức văn hóa, khoa học và xã hội cần thiết để 

phát triển ý cho bài viết. 

- Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 
2.4. Năng lực 

- Năng lực tư duy phản biện. 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề. 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức. 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm. 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ 

56 Kiêm tra - đánh giá 
trong GDTA 

1. Kiến thức và kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể biết và nắm được kiến thức về các chủ đề sau: 

- Thể hiện được hiểu biết cơ bản về các hoạt động kiểm tra và đánh giá trong quá trình giảng dạy tiếng Anh 

- Hiểu biết về các loại bài kiểm tra, các loại đánh giá, các tiêu chỉ của một bài kiểm tra đánh giá tốt 
- Sử dụng các hiểu biết về các phương pháp kiểm tra và đánh giá để áp dụng vào thực tế giảng dạy tiếng Anh 

2. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

3. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Rèn luyện năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Dạy TA cho trẻ em Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có thể 
- Hiểu được các đặc điểm tính cách và những phong cách học khác nhau của trẻ và biết cách vận dụng những kiến thức này trong 

giảng dạy nói chung, và dạy tiếng Anh cho trẻ em nói riêng; 

- Hiểu được điều kiện và đặc điểm của một môi trường học thân thiện với trẻ emvà xác định các cách thức hỗ trợ việc học của trẻ và 
vận dụng vào thực tế giảngdạy; 

- Hiểu và biết cách vận dụng các nguyên tắc và phương pháp ciảng dạy các kỹnăng và kiến thức ngôn ngữ phù hợp với trẻ em. sử 

dụng các thủ thuật/ hoạtđộng giảng dạy cho trẻ em thông dụng như chơi trò chơi, dạy qua bài hát, thơ, truyện .v.v. 
- Soạn giáo án và tiến hành giảng dạy một tiết học hoàn chỉnh theo chương trình trong sách giáo khoa tiếng Anh bậc tiểu học. 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Tổ chức hoạt động 

TNST trong môn 
tiếng Anh ở trường 

PT 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 
- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Nắm vững cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề 
2. Kỹ năng 

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại 

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề  
- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm 
- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm sáng 

tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và ren luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, 
sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn be, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 
4. Năng lực 

* Năng lực chung 

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực sử dụng tiếng Anh. 

- Năng lực dạy tiếng Anh. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Kỹ năng thuyết trình 1. .Kiến thức: 
Sinh viên được trang bị kiến thức về: 

- Nói trước công chúng 

- Học cách lắng nghe 
- Cách lựa chọn chủ đề và các bước thuyết trình 

- Cách phân tích khán giả 

- Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan 
- Hình thành dàn ý và các ý bổ trợ 

- Tự tin khi giao tiếp 
2. Kỹ năng: 

Giúp SV phát triển tính tự tin khi phát biểu trước đám đông; 

- Phát triển khả năng tư duy và lý luận chặt chẽ; 
- Phát triển kỹ năng trình bày một bài thuyết trình có chuẩn bị trước hoặc không chuẩn bị trước trứơc công chúng; 

- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe và nói. Ðặc biệt, môn học giúp SV tự tin và đủ khả năng trình bày các đề tài nghiên cứu trong 

học tập cũng như trong công việc sau này 
3. Thái độ: 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến trước đám đông, học tập, trao đổi, thảo luận 

theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách 
nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành được thói quen diễn thuyết trước đám đông, xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các 
tình huống giao tiếp trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình 

thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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60 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 
giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 
với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 

giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.   
2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 
của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 
tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 

giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Những vấn đề giáo 

dục cần cập nhật 

1. Kiến thức 

- Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 
giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông. 

2. Kỹ năng 

- Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

- Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng 
môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học 
sinh (chẩn đoán, đáp úng, đánh giá…) để đạt 

được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

63 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 
triển nghề nghiệp 

1. Kiến thức 

- Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho sinh viên sư 

phạm trong quá trình thực tập và khi ra 
trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu được xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lí 

thuyết và thực hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng 

nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn 
hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực vào việc định hướng nghề nghiệp và phân luồng hợp lí học 

sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân giữa tư vấn 

viên và người được tư vấn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
 Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. 

- Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. 

4. Năng lực  
- Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực tập sư 

phạm. 

64 Phương pháp học 
tập và nghiên cứu 

của sinh viên 

1. Kiến thức 
- Biết được những tri thức khoa học về phương pháp học tập nghiên cứu 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nắm bắt phương pháp và vận dụng phương pháp vào quá trìnhhọc tập của bản thân. 
3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập nghiên cứu. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Tham vấn học 

đường 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang đặt ra vấn 
đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. 

Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 
2. Kỹ năng 

- Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên lớp, 

sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường. 
3. Thái độ 

- Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc đòi 

hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 

nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực 
- Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong một ekip, có 

thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết về nhiệm 

vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Thực hành sư phạm 
2 

1. Kiến thức: 
- Nắm vững nguyên tắc dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ và các bước lên lớp. 

- Mô tả chi tiết và rõ ràng cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy ở từng từng giai đoạn của một bài dạy. 

- Xác định được một cách dễ dàng kiến thức trọng tâm và cấu trúc của một bài dạy. 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Lên kế hoạch và soạn được giáo án hoàn chỉnh gồm đầy đủ các giai đoạn của bài dạy một cách sáng tạo, phù hợp nguyên tắc. 

- Tự thiết kế được các hoạt động phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của người học. 

- Điều chỉnh các hoạt động trong sách giáo khoa cho phù hợp với mục tiêu bài dạy và đối tượng học sinh. 
- Chuẩn bị tốt mọi công cụ cần thiết để phục vụ cho bài giảng. Sử dụng các công cụ hỗ trợ một cách thành thạo. 

- Tự tin tiến hành một bài dạy hoàn chỉnh ứng với bài học trong sách giáo khoa phổ thông. 

- Tự đánh giá về bài giảng của của mình và bài giảng của người khác thông qua hoạt động nhận xét (trực tiếp hoặc viết chiêm 
nghiệm) 

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

67 Ngôn ngữ học xã 

hội  

1. Kiến thức: 

- Giúp sinh viên hiểu được khái niệm Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học xã hội, các lĩnh vực cận ngành và liên ngành của Ngôn ngữ học xã 

hội 
- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử ra đời và phát triển ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về Sự thay đổi và các biến thể ngôn ngữ 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các loại hình ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, Tiếng Anh là ngôn ngữ cầu 
nối 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa, Ngôn ngữ và Bản sắc quốc gia, Ngôn ngữ 
học xã hội và Giảng dạy ngôn ngữ 

2. Kỹ năng: 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ học xã hội, các khía cạnh và phạm trù của ngôn ngữ học xã hội, từ đó có thể áp 
dụng vào việc phân tích các bình diện ngôn ngữ học, phân tích các yếu tố tác động đến quá trình phát triển của ngôn ngữ, từ đó áp 

dụng vào việc học ngoại ngữ hiệu quả hơn 

3. Thái độ 
Sinh viên cần: 

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

68 Phát triển năng lực 

giảng dạy TA 

1. Kiến thức và kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể nắm được kiến thức về các chủ đề sau: 

- Vai trò của giáo viên 
- Các phương pháp, kĩ thuật giảng dạy ngữ liệu và kĩ năng tiếng 

- Quản lý lớp học, Điều chỉnh, thiết kế tài liệu, Đánh giá người học 

- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy 
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Tổ chức và quản lý hiệu quả các hoạt động học tập trên lớp 

- Sử dụng thành thạo giáo cụ trợ giúp trên lớp 

- Điều chỉnh, thiết kế tài liệu phù hợp với đối tượng người học cụ thể 

- Sử dụng linh hoạt các kỹ thuật đánh giá người học theo quá trình và đánh giá tổng kết 
- Ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo vào công tác giảng dạy 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

- Có ý thức phấn đấu, hoàn thiện các kỹ năng cho nghề nghiệp giảng dạy tương lai. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân, tư duy phê phán trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo nhóm. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

69 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 
tập 

  Sư phạm Tiếng Anh (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 Triết học Mác - Lê 

Nin 

1. Mục tiêu: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 
Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn 

Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 
2. Chuẩn đầu ra: 

Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 
Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 

làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 

Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 

Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 

Lênin 

2 Kinh tế chính trị 

Mác Lê Nin 

1. Mục tiêu: 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  
Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 
Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 
Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa Xã hội 
khoa học 

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. 
Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó 

nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm 
tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông 

tin. Có khả năng làm việc nhóm. 

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, 

học và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 

trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 1 vào thực tế. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu: 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 
Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 
Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 

1. Mục tiêu: 

Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 

quy luật lịch sử vào thực tiễn. 
Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 

Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2018). 
Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 

việc và cuộc sống. 

Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

6 Trung Quốc 1 1. Mục tiêu: 

Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung, văn hóa Trung Quốc và có năng lực sử dụng tiếng Trung tương đương trình độ bậc 1 theo 
khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam  

2. Chuẩn đầu ra: 

Có những hiểu biết căn bản về tiếng Trung và những kỹ năng cần thiết khi giao tiếp tiếng Trung. 
Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung cơ bản ở trình độ HSK2.1 (tương đương bậc 2) và các cấu trúc câu, ngữ pháp 

trọng điểm. 

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Trung trong các tình huống tương đối đơn giản khi tham gia 
hoạt động giao tiếp thông thường, có thể soạn thảo một số văn bản có mức độ tương đối đơn giản trong công việc. 

Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Trung Quốc 2 1. Mục tiêu: 

Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung, văn hóa Trung Quốc và kỹ năng sử dụng tiếng Trung 

2. Chuẩn đầu ra: 
Có những hiểu biết căn bản về tiếng Trung và những kỹ năng cần thiết khi giao tiếp tiếng Trung 

Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung cơ bản ở trình độ HSK2.1 (tương đương bậc 2) và các cấu trúc câu, ngữ pháp 

trọng điểm. 
Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Trung trong các tình huống tương đối linh hoạt khi tham gia 

hoạt động giao tiếp thông thường, có thể soạn thảo một số văn bản có mức độ tương đối đơn giản trong công việc. 

Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Trung Quốc 3 1. Mục tiêu: 

Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung, văn hóa Trung Quốc và kỹ năng sử dụng tiếng Trung 

2. Chuẩn đầu ra: 
Có những hiểu biết căn bản về tiếng Trung và những kỹ năng cần thiết khi giao tiếp tiếng Trung 

Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung cơ bản ở trình độ HSK2.1 (tương đương bậc 2) và các cấu trúc câu, ngữ pháp 

trọng điểm. 
Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Trung trong các tình huống tương đối linh hoạt khi tham gia 

hoạt động giao tiếp thông thường, có thể soạn thảo một số văn bản có mức độ tương đối đơn giản trong công việc. 

Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Hàn Quốc 1  1. Mục tiêu: 

Có năng lực sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp, có vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 

Có thể đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn trong các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan đến 

bản thân, gia đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày. 

Có năng lực sử dụng tiếng Hàn ở mức độ đơn giản như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với mọi 
người về các chủ đề đơn giản.  

Có thể phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra: 
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 

gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống đơn giản. 

Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học 
Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học 

Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và 

Việt Nam 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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10 Hàn Quốc 2 1. Mục tiêu: 

Có năng lực phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ trung cấp, có thể biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn ngữ 

thông dụng 

Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
và văn hóa. 

Có khả năng phát triển và sử dụng các chiến lược tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân, có năng lực sử dụng tiếng 

Hàn trong bối cảnh văn hóa –xã hội Hàn Quốc 
Có khả năng giao tiếp tương đối thành thạo trong các tình huống của đời sống hàng ngày một cách hiệu quả và phù hợp 

2. Chuẩn đầu ra: 

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 
gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống tương đối phức tạp. 

Có thể hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn trong các tình huống của đời sống xã hội đã được học 

Có thể hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học trong chương trình môn học 

Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và 

Việt Nam 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Hàn Quốc 3 1. Mục tiêu: 
Có năng lực phát triển, nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ trong tiếng Hàn, có khả năng hiểu được cả 

ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày. 

Có khả năng nâng cao kỹ năng giao tiếp, sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan ở trình độ trung cấp, sử dụng các chiến 
lược tự kiểm soát khả năng giao tiếp của bản thân 

Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối 

với người bản ngữ , khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm 
Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hóa. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 

gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống phức tạp. 

Có thể hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn trong các tình huống của đời sống xã hội đã được học 
Có thể hiểu được ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học trong chương trình môn học, nhận thức được 

sự khác biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn 

Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
và văn hóa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiếng Việt 1 1. Mục tiêu: 

Có tri thức đầy đủ và toàn diện về từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt ở các chủ đề quen thuộc như thăm hỏi, thể thao, lịch... 
Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề thăm hỏi, thể thao, du lịch... 

Vận dụng các tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe phục vụ hoạt động học tập và giao tiếp 

hàng ngày. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Có đủ vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến thăm hỏi, ốm đau, bệnh tật, sức khỏe; Hiểu và sử dụng tương đối chính xác 

những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống thăm hỏi; Nghe và hiểu được các hoạt động thăm hỏi người ốm; Nói 
được rõ ràng về đề thăm hỏi; Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn bản; Miêu tả được các hoạt động thăm hỏi 

Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề lễ hội. 

- Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống đi xem hội; Nghe và hiểu 
được các hoạt động trong lễ hội Đền Hùng; Nói tương đối rõ ràng về một lễ hội mà mình đã từng tham gia; Nhận ra và hiểu được 

những thông tin về Hội Lim; Miêu tả được các các hoạt động của một lễ hội 

Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề như các từ về tên các môn thể thao, các hoạt động thể thao, dụng cụ thể 
thao; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong thể thao; Nghe và 

hiểu được các đặc điểm của môn thể thao; Nói được rõ ràng về môn thể thao yêu thích; Nhận ra và hiểu được những thông tin về thao 

Việt Nam; Miêu tả được tình hình thể thao của nước mình; miêu tả được đặc điểm của một môn thể thao 
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến phong tục tập quán như hoạt động ngày Tết, món ăn ngày Tết… Hiểu và sử 

dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong ngày Tết; Nghe và hiểu được các 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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phong tục trong ngày Tết của người Việt Nam; Nói được rõ ràng những trải nghiệm, những cảm xúc về Tết Nguyên đán ở Việt Nam; 
Nhận ra và hiểu được những thông tin về phong tục lễ tết của người Việt Nam; Miêu tả, trình bày được những phong tục trong những 

ngày tết ở Việt Nam 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề địa lí Việt Nam: tên các vùng miền, các thành phố; Hiểu và sử dụng 
được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống hỏi đường, hỏi địa chỉ; Nghe và hiểu được 

những đặc điểm tiêu biểu của một thành phố lớn ở Việt Nam; Nói tương đối rõ ràng về một thành phố; Nhận ra và hiểu được những 

thông tin thành phố Hà Nội; Miêu tả được những nét tiêu biểu về thủ đô của bạn 
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề tham quan; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới những tình huống tham quan, du lịch; Nghe và hiểu được các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam; Nói 

tương đối rõ ràng về một chuyến tham quan du lịch ở Việt Nam; Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn bản; 
Miêu tả được một chuyến tham quan của bạn 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề đám cưới; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới những tình huống cưới hỏi. 

Nghe và hiểu được về các hoạt động chuẩn bị cho một đám cưới ở Việt Nam; Trình bày tương đối rõ ràng về một đám cưới Việt 

Nam; Nhận ra và hiểu được những thông tin về đám cưới ở Việt Nam; Viết được đoạn văn có cấu trúc rõ ràng về một đám cưới Việt 
Nam 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề may mặc và mua sắm. 

- Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống may sắm; Nghe và hiểu 
được nội dung của hội thoại; Nói được rõ ràng về mặt hàng cần mua, giá cả; Nhận ra và hiểu được những thông tin về chủ đề may 

sắm; Miêu tả được chi tiết một trang phục truyền thống.- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề cuộc sống gia 

đình; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống nảy sinh trong cuộc 
sống gia đình; Nghe và nhận biết được chủ đề của hội thoại; Nói tương đối rõ ràng về các vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình; 

Nhận ra và hiểu được những thông tin ẩn trong văn bản; Miêu tả được sự giống và khác nhau giữa cuộc sống gia đình ở Việt Nam và 

ở nước bạn; biết cách lập luận khi tỏ quan niệm về gia đình  

12   1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Tiếng Việt 2 1. Mục tiêu: 

- Phát triển năng lực về tiếng Việt trên các bình diện: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt 

- Vận dụng các tri thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt vào hoạt động học tập và giao tiếp hàng ngày. 
2. Chuẩn đầu ra: 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề giao thông; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 
thường dùng liên quan tới những phương tiện giao thông, đường phố; nghe và hiểu được đặc điểm của các hoạt động giao thông trên 

đường phố; nói được rõ ràng về các phương tiện giao thông, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân; nhận ra và hiểu được 

những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được đặc điểm của các phương tiện và hoạt động giao thông trên đường phố. 
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến giải trí; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên 

quan tới những hình thức, địa điểm giải trí; nghe và hiểu được các hoạt động hình thức giải trí trong cuộc sống; nói được rõ ràng về 

các địa điểm, hình thức giải trí mà bản thân đã được trải nghiệm; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; 
miêu tả được các địa điểm và hình thức giải trí. 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề sinh hoạt ở Việt Nam; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những 

kiểu câu thường dùng liên quan tới những hình thức sinh hoạt ở Việt Nam; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về các hình thức sinh hoạt 
ở Việt Nam; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được những nét tiêu biểu về hình thức sinh 

hoạt ở Việt Nam. 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề gọi điện thoại; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới đặc điểm của hình thức giao tiếp qua điện thoại; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về đặc điểm của hình thức 

giao tiếp qua điện thoại; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được đặc điểm của hình thức giao 
tiếp qua điện thoại. 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề học ngoại ngữ (tiếng Việt); hiểu và sử dụng tương đối chính xác 

những kiểu câu thường dùng liên quan tới chủ đề bài học; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về được những nội dung liên quan đến việc 
học ngoại ngữ; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; trình bày, phân tích được những thuận lợi và khó 

khăn trong quá trình học ngoại ngữ (tiếng Việt).  

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề liên hoan; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 
thường dùng liên quan tới chủ đề liên hoan; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về được những nội dung liên quan đến chủ đề bài học; 

nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được những hoạt động, món ăn… trong buổi liên hoan. 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề phỏng vấn; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 
thường dùng liên quan tới chủ đề phỏng vấn; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về được những nội dung liên quan đến chủ đề bài học; 

nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được những đặc điểm nổi bật của hình thức phỏng vấn. 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu môn học. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Tiếng Việt 3 1. Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ (về từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt cũng như các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết) ở các chủ đề quen 

thuộc như Tiếp khách, Thuê nhà, , Tình bạn, Thói quen, sở thích, nguyện vọng  

- Phát triển năng lực vận dụng các tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe phục vụ hoạt động 
học tập và giao tiếp hàng ngày. 

2. Chuẩn đầu ra: 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến tiếp khách; Hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu thường 
dùng liên quan tới những tình huống trong tiếp khách; Nghe và hiểu được các hoạt động về vấn đề tiếp khách; Nói được rõ ràng về 

chủ đề liên quan đến tiếp khách ; Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn bản về sự mến khách của người Việt 
Nam; Miêu tả được các hoạt động trong công việc tiếp khách 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến chủ đề thuê nhà; Hiểu và sử dụng được đối chính xác những kiểu câu thường 

dùng liên quan tới những tình huống liên quan đến việc thuê nhà; Nghe và hiểu được các các vấn đề liên quan đến việc thuê nhà.; Nói 
tương đối rõ ràng về các vấn đề liên quan đến chủ đề thuê nhà;Nhận ra và hiểu được những thông tin về chủ đề thuê nhà;Miêu tả được 

ngôi nhà mà bạn đang ở hoặc đang thuê hiện nay ở Việt Nam. 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề tình bạn. 
Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong mối quan hệ giữa bạn bè; 

Nghe và hiểu được các các tình huống trong mối quan hệ bạn bè; Nói được rõ ràng về quan niệm của bản thân về tính bạn; Nhận ra và 

hiểu được những thông tin về những ngày ở Việt Nam của Linda; Miêu tả được người bạn thân.- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ 
đề thói quen, sở thích, nguyện vọng; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới thói quen, sở 

thích, nguyện vọng.;Nghe và hiểu được hội thoại về thói quen, sở thích, nguyện vọng.;Nói được rõ ràng những sở thích, thói quen của 

bản thân. 
- Nhận ra và hiểu được những thông tin về thói quen, sở thích của người bạn của bạn.;Miêu tả, trình bày được thói quen, sở thích, 

nguyện vọng của bản thân.- Tích lũy vốn từ để diễn đạt chủ đề chăm sóc sức khỏe;Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu 

câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong việc chăm sóc sức khỏe; Nghe và hiểu được những đặc điểm về tình hình sức 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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khỏe của bạn bè;Nói tương đối rõ ràng về chủ đề chăm sóc sức khỏe;Nhận ra và hiểu được những thông tin về hệ thống y tế của Việt 
Nam;Miêu tả được những nét tiêu biểu về kinh nghiệm của bản thân trong công tác chăm sóc sưc khỏe. 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến chủ đề tham quan.; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới những tình huống tham quan, du lịch.;Nghe và hiểu được các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam;Nói 
tương đối rõ ràng về một chuyến tham quan du lịch ở Việt Nam;Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn 

bản.;Miêu tả được một chuyến tham quan của bạn 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề thiên tai và môi trường; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên 
quan tới những tình huống về chủ đề thiên tai và môi trường;Nghe và hiểu được về chủ đề dân số và nạn phá rừng;Trình bày tương 

đối rõ ràng về nạn phá rừng và hậu quả của nó 

Nhận ra và hiểu được những thông tin về bão lụt miền Trung;Viết được đoạn văn có cấu trúc rõ ràng về tác hại của nạn phá rừng.- 
Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề lao động và việc làm; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên 

quan tới những tình huống liên quan đến chủ đề lao động và việc làm; Nghe và hiểu được nội dung hội thoại về nguồn lao động; Nói 

được rõ ràng về các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm; Nhận ra và hiểu được những thông tin về việc làm ở Việt Nam; Miêu 

tả được một cách chi tiết và chặt chẽ về thực trạng lao động ở Việt Nam. 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề báo chí Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những 
tình huống nảy sinh trong nghề làm báo; Nghe và nhận biết được chủ đề của hội thoại về báo chí; Nói tương đối rõ ràng về các vấn đề 

liên quan đến báo chí ở Việt Nam; Nhận ra và hiểu được những thông tin trong văn bản; Miêu tả một cách chi tiết và chặt chẽ về thực 

trạng làm báo ở Việt Nam 
- Chủ động, tích cực trong học tập môn học 

15 Tin học 1. Mục tiêu: 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 
mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 

Email. 

Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 

thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận 

tài liệu. 
Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  
Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán 

từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối 
trang tính, bảng tính. 

Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 
trình diễn bản trình chiếu. 

Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả. 

Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Giáo dục thể chất 1 1. Mục tiêu: 
Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao. 

Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

0 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra: 
Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC 

Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 

Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  0 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  0 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu: 

Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 
trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống 
2. Chuẩn đầu ra: 

Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội. 

Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Luyện âm 1. Mục tiêu: 
Có năng lực nhận biết được hệ thống các âm trong tiếng Anh. 

Có năng lực phát âm các âm tiếng Anh. 

Có năng lực nhấn trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu. 
Có năng lực tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân biệt và phát âm chuẩn từng âm riêng lẻ cũng như kết hợp các âm với nhau 

Đọc được đúng trọng âm từ, câu và ngữ điệu ở các kiểu câu. 

Tự điều chỉnh và sửa lỗi phát âm thường gặp. 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Ngữ pháp thực hành 1. Mục tiêu: 

Có năng lực sử dụng tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tăng độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông báo. 

Có năng lực sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong giao tiếp.  
Có năng lực sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong các phần thi nói và viết của các đề thi quốc tế hiện hành. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Hiểu và áp dụng được các phạm trù ngữ pháp trong các phần thi nói, viết của các bài thi quốc tế hiện hành  
Sử dụng thành thạo ngữ pháp trong giao tiếp  

Sử dụng thành thạo tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tang độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông báo 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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22 Nghe Nối 1 1. Mục tiêu: 

Áp dụng được các kỹ năng nghe cơ bản (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi 

Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nói cơ bản để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.  

Phát triển kỹ năng cơ bản để làm bài thi theo định dạng KET.  
Hình thành và phát triển các kỹ năng học tập đa dạng (study learning) 

2. Chuẩn đầu ra: 

Nghe nhận diện được âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to); 
Áp dụng được kỹ năng nghe lấy ý chính, nghe chi tiết, sử dụng kiến thức nền để hỗ trợ việc nghe số, thời gian, chỉ đường 

Sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.  

Vận dụng được các kỹ năng phát âm và nói cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh bao gồm cách yêu cầu nhắc lại, đặt câu hỏi mở rộng, nói 
về giá cả, hỏi giải thích, sử dụng từ nối trong sắp xếp thông tin, thể hiện sở thích, cách mời và từ chối lời mời 

Làm thành thạo các bài thi nghe nói theo định dạng KET. 

Áp dụng hiệu quả các kỹ năng học tập vào quá trình học trên lớp và tự học 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Đọc Viết 1 1. Mục tiêu: 

Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ A2 
Có năng lực viết được các đoặn văn ngắn theo yêu cầu một cách chính xác và hiệu quả 

Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ A2 vào đọc hiểu và vận dụng phát triển các kỹ năng khác tương đương 

Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nghe nhận diện được âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to); 

Áp dụng được kỹ năng nghe lấy ý chính, nghe chi tiết, sử dụng kiến thức nền để hỗ trợ việc nghe số, thời gian, chỉ đường 
Sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.  

Vận dụng được các kỹ năng phát âm và nói cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh bao gồm cách yêu cầu nhắc lại, đặt câu hỏi mở rộng, nói 

về giá cả, hỏi giải thích, sử dụng từ nối trong sắp xếp thông tin, thể hiện sở thích, cách mời và từ chối lời mời 

Làm thành thạo các bài thi nghe nói theo định dạng KET. 

Áp dụng hiệu quả các kỹ năng học tập vào quá trình học trên lớp và tự học 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Nghe Nói 2 1. Mục tiêu: 

Có khả năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ những câu hỏi phỏng vấn, 

nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe truyện, nghe danh sách liệt kê, 
nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian 

hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

Có khả năng nghe theo định dạng bài thi PET 
Có năng lực sử dụng lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm.  

Có năng lực sử dụng ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, 

khảo sát, nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…  
Có khả năng sử dụng kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, 

âm tỉnh lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,… 

Có khả năng nói theo định dạng bài thi PET 
2. Chuẩn đầu ra: 

Có khả năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ những câu hỏi phỏng vấn, 

nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe truyện, nghe danh sách liệt kê, 
nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian 

hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

Có khả năng nghe theo định dạng bài thi PET 
Có năng lực sử dụng lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm.  

Có năng lực sử dụng ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, 

khảo sát, nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…  
Có khả năng sử dụng kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, 

âm tỉnh lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,… 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Có khả năng nói theo định dạng bài thi PET 
Hiểu và áp dụng được các kỹ thuật để nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ 

những câu hỏi phỏng vấn, nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe 

truyện, nghe danh sách liệt kê, nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi 
chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

Nghe và làm thành thạo dạng bài thi PET  

Sử dụng thành thạo lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm 
Vận dụng được ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, khảo 

sát, nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…  

Áp dụng được kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm tỉnh 
lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,…trong giao tiếp 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

25 Đọc Viết 2 1. Mục tiêu: 
Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở mức B1 

Có năng lực viết được các dạng đoạn văn theo yêu cầu ở trình độ B1 

Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 
Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

2. Chuẩn đầu ra: 

Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  
Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu 

Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  

Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 
Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Nghe - Nói 3 1. Mục tiêu: 

Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú và đa dạng các chủ điểm. 
Có năng lực vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe như nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so 

sánh thông tin, nhận ra thái độ quan điểm của người nói 

Có năng lực phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm; 
Có năng lực giao tiếp. trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau trong các tình huống hàng ngày 

Có năng lực vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe nói định dạng FCE 

Có năng lực làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái độ của người nói 

trong các hoạt động nghe về chủ đề 
Sử dụng lượng từ vựng phong phú về các chủ đề đa dạng, ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp xã hội. 

Vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe như nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông 

tin, nhận ra thái độ quan điểm của người nói 

Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức 

Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan. Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề khác nhau 

Vận dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe nói theo định dạng FCE 
Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Đọc - Viết 3 1. Mục tiêu: 
Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ B1 và B2 

Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B1 và B2 

Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 
Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

2. Chuẩn đầu ra: 

Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  
Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  
Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

28 Nghe nói 4 1. Mục tiêu: 
Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ trung cấp bậc cao B2 

Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B2 

Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 
Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

2. Chuẩn đầu ra: 

Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  
Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu 

Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  

Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 
Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Đọc viết 4 1. Mục tiêu: 

Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ trung cấp bậc cao B2 
Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B2 

Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 

Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 
2. Chuẩn đầu ra: 

Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  

Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu 
Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  

Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Nghe - Nói 5 1. Mục tiêu: 
Củng cố và phát triển kỹ năng nghe bottom-up listening skills và hình thành các kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên sâu. 

Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nói nâng cao để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và 

phức tạp.  
Phát triển kỹ năng cơ bản để làm bài thi nghe nói theo định dạng VSTEP. 

Hình thành và phát triển các kỹ năng học tập đa dạng (study learning) 

2. Chuẩn đầu ra: 
Nghe nhận diện được các âm và nối âm trong tiếng Anh như âm nối /r/, trọng âm tương phản, ngữ điệu để thể hiện sự không chắc 

chắn, hiện tượng tạm dừng (pausing) để nhấn manh… 

Áp dụng được kỹ năng nghe chuyên sâu để hiểu nội dung các bài nghe nâng cao bao gồm xác định chủ đề bài nói, phân biệt thông tin 
và ý kiến, xác định ngữ điệu và thái độ trong lời nói, xác định cấu trúc và logic của một bài thuyết trình, xác định lý do và thông tin 

hỗ trợ cho các luận điểm, tốc ký…  
Sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và phức tạp 

Làm thành thạo các bài thi nghe nói theo định dạng VSTEP. 

Vận dụng được các kỹ năng phát âm và nói nâng cao để thực hiện các hoạt động nói trongcác chủ đề học thuật và phức tạp bao gồm 
kỹ năng ngắt lời, kỹ năng thể hiện mức độ đồng tình, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng phê phán. 

Áp dụng hiệu quả các kỹ năng học tập vào quá trình học để tự tin hơn, tự chủ hơn trong việc học của mình và phát triển được khả 

năng lập luận và tư duy trong giao tiếp bằng tiếng Anh. 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Đọc - Viết 5 1. Mục tiêu: 

Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ trung cấp bậc cao B2 

Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B2 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 
Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

2. Chuẩn đầu ra: 

Áp dụng được các chiến lược đọc hiểu bậc cao vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  
Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu 

Thực hiện được các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  

Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 
Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Nghe đọc 6 1. Mục tiêu: 

Có năng lực vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang 
tính học thuật và làm được các bài đọc hiểu ở trình độ bậc cao 

Có khả năng vận dụng các kỹ năng nghe nâng cao để xử lý các yêu cầu bài nghe có trình độ C1  

Có khả năng sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục để làm được các bài đọc ở trình độ C1 
Có năng lực sử dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu và nghe hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng 

2. Chuẩn đầu ra: 
Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật 

Áp dụng được các chiến lược nghe hiểu bậc cao vào nội dung bài nghe để hoàn thành yêu cầu các bài nghe ở trình độ C1 
Vận dụng các chiến lược để đọc hiểu các văn bản mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức 

tạp để giải quyết được các bài đọc có trình độ bậc cao khác nhau 

Vận dụng hiểu biết lượng từ vựng phong phú, các cấu trúc ngữ pháp và phong cách viết của bài đọc về các chủ đề đa dạng để đọc 
hiểu tài liệu và độc lập phát triển kỹ năng tiếng tương đương 

Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Nói Viết 6 1. Mục tiêu: 
Có năng lực nắm bắt kiến thức và sử dụng từ vựng phong phú, nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức. 

Có năng lực giao tiếp trong các tình huống khác nhau. Đủ khả năng xử lý và ứng biến nhanh, tự nhiên. 

Có năng lực nhận biết cấu trúc nội dung, sử dụng từ vựng và cấu trúc đa dạng theo chủ đề cho từng thể loại bài luận. 
Có năng lực lập luận logic, triển khai ý tưởng, liên kết câu, ý trong và ngoài đoạn văn phù hợp với từng kiểu bài luận.  

2. Chuẩn đầu ra: 

Sử dụng được lượng từ vựng phong phú, nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức về các chủ đề đa dạng. 
Vận dụng các chiến lược hiệu quả trong giao tiếp các tình huống khác nhau. 

Nói được trôi chảy về các chủ đề đa dạng có mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận logic. Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ 

đề phức tạp. 
Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 

Hiểu được bố cục, văn phong ở các kiểu bài luận khác nhau. 

Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống. 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Nghe Đọc 7 1. Mục tiêu: 

Có năng lực vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang 
tính học thuật. 

Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm. 

Có năng lực nghe các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép 
thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

Có năng lực đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. 

Có năng lực sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác 
giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan điểm của 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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người viết. 
Có năng lực sử dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành  

người đọc độc lập và có kỹ năng. 

Có năng lực làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật. 
Vận dụng các chiến thuật nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông 

tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

Vận dụng hiểu biết lượng từ vựng phong phú về các chủ đề đa dạng để nghe , đọc hiểu tài liệu 
Vận dụng các chiến lược để đọc hiểu các văn bản mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức 

tạp. 

Vận dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng 

đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết để 

thực hành các bài tập đọc liên quan 
Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

35 Nói Viết 7 1. Mục tiêu: 

Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú, các cấu trúc câu trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ về đa dạng các chủ điểm. 
Có năng lực sử dụng các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, 

phản hồi tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi. 

Có năng lực vận dụng các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề. Có đủ khả năng 
xử lý và ứng biến nhanh, tự nhiên. 

Có năng lực nhận biết định dạng của một bức và ngôn ngữ sử dụng trong viết thư. 

Có năng lực nắm bắt kiến thức về bố cục, cách sắp xếp ý tưởng ở từng thể loại bài luận theo chuẩn Vstep ở cấp độ C1/ cận C1. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Nói được trôi chảy các chủ đề có sử dụng từ vựng phong phú, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ và có sử dụng linh hoạt các cấu 

trúc ngữ pháp. 
Vận dụng được các chiến lược trong kỹ năng nói để mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp hoặc mở rộng, củng cố ý kiến cá 

nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan. 

Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 
Viết được một bức thư hoàn chỉnh đúng bố cục, văn phong thể hiện mục đích rõ ràng, cụ thể, và ngôn ngữ phù hợp. 

Viết được bài luận hoàn chỉnh có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống. 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Viết khoa học 1. Mục tiêu: 

Hiểu được cấu trúc của một báo cáo nghiên cứu 

Áp dụng được những kỹ thuật viết học thuật vào viết từng phần của báo cáo nghiên cứu.      
2. Chuẩn đầu ra: 

Nhận biết được các đặc điểm của ngôn ngữ học thuật để vận dụng vào viết báo cáo khoa học. 

Hiểu được đặc điểm bố cục của các phần trong báo cáo nghiên cứu (giới thiệu, lý thuyết, phương pháp, kết quả, thảo luận và kết luận) 
và áp dụng chiến lược viết các phần này hiệu quả.  

Triển khai các ý trong báo cáo nghiên cứu rõ ràng, mạch lạc và logic 

Trích dẫn tài liệu đúng theo quy định của APA style.  
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập và thái độ tôn trọng với các sản phẩm nghiên cứu.  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 PPNCKH trong 

ngành tiếng Anh 

1. Mục tiêu: 

Hình thành và phát triển năng lực thực hiện nghiên cứu khoa học trong ngành tiếng Anh  
2. Chuẩn đầu ra: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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Xác định và phân tích được các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu khoa học. 
Xác định và phân tích được cấu trúc của một bài nghiên cứu khoa học 

Xác định được các loại hình nghiên cứu khác nhau. 

Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu. 
Viết một đề xuất nghiên cứu khoa học. 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Cơ sở Ngôn ngữ 
học 

1. Mục tiêu 
Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các tri thức: tri thức tổng quan về ngôn ngữ học, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học. 

Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ qua kiến thức đã được học của học phần. 

Có năng lực giao tiếp tiếng Việt tốt hơn thông qua sự hiểu biết về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. 
2. Chuẩn đầu ra 

Giải thích, trình bày được những tri thức tổng quan về ngôn ngữ học và các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ học (ngữ âm học, từ 

vựng học, ngữ pháp học, ngữ dụng học). 
Vận dụng được những tri thức về ngôn ngữ học để lí giải, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

Biết vận dụng tri thức của ngữ âm học, từ vựng học và ngữ pháp học để nghiên cứu khoa học thông qua việc khai thác ngữ liệu, áp 

dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành để viết bài nghiên cứu. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Ngữ pháp học 1. Mục tiêu 

Nắm vững kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của từ loại tiếng Anh  

Nắm vững kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của câu tiếng Anh 
2. Chuẩn đầu ra 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của danh từ tiếng Anh 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về về các đặc điểm ngữ pháp của động từ tiếng Anh 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của tính từ và trạng từ tiếng Anh  

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của giới từ tiếng Anh  

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của câu đơn tiếng Anh 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Từ vựng ngữ nghĩa 
học 

1. Mục tiêu 
Nắm vững kiến thức về từ vựng học tiếng Anh  

Nắm vững kiến thức về ngữ nghĩa học tiếng Anh 

2. Chuẩn đầu ra 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về hình vị và cấu trúc từ tiếng Anh 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương thức cấu tạo từ tiếng Anh 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về nghĩa của từ và các quan hệ nghĩa của từ 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về chuyển nghĩa của từ 

  HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Ngữ âm - âm vị học 1. Mục tiêu 

Nắm được đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh; hệ thống âm vị và đặc điểm của chúng; cấu trúc của âm tiết.  
Nắm được kiến thức cơ bản về các yếu tố âm vị siêu đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu, và chức năng của chúng.  

Nắm được sự khác nhau giữa chữ viết / ngữ âm / âm vị; giữa giọng Anh chuẩn và các giọng miền khác; giữa tiếng Anh-Anh và tiếng 

Anh- Mỹ.  
2. Chuẩn đầu ra 

Nắm được kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu âm và cơ chế phát âm.  

Có kiến thức về khái niệm, mô tả và phân loại về nguyên âm trong tiếng Anh. 
Có kiến thức cơ bản về khái niệm, mô tả và phân loại về các phụ âm trong tiếng Anh.  

Có kiến thức về vai trò và các quy luật biến đổi của âm vị tiếng Anh.  

Phân tích cấu trúc âm tiết; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



963 

 
Mô tả và phân tích các hiện tượng siêu đoạn tính trong tiếng Anh: trọng âm, ngữ điệu, đồng hoá, mất âm, nối âm, nhịp điệu.  
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

42 Ngữ dụng học 1. Mục tiêu 

Có năng lực lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với các tình huống giao tiếp trong thực tế.  
 Có năng lực lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ để tương tác với người học một cách phù hợp.  

Có năng lực vận dụng hướng tiếp cận mang tính chất dụng học trong nghiên cứu ngôn ngữ trong lịch vực giảng dạy.  

2. Chuẩn đầu ra 
Xác định và phân tích được những yếu tố của ngữ cảnh tình huống và mối quan hệ với việc sử dụng, biểu đạt ngôn ngữ (trực chỉ, chỉ 

xuất….) và giải nghĩa ngôn ngữ.  

Phân tích được nghĩa hàm ẩn được thực hiện thông qua các phép tiền giả định, hàm ngôn.  
Phân tích được các chiến lược lịch sự trong giao tiếp và các yếu tố quyết định sự lựa chọn các chiến lược lịch sự, vận dụng trong dạy 

và học ngoại ngữ 

Nắm được bản chất của hành động nói và vận dụng vào phân tích ngôn ngữ.  
Hiểu và xác định được phương pháp phân tích, mô tả các vấn đề dụng học.  

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Phân tích diễn ngôn 1. Mục tiêu 
Hiểu về đối tượng nghiên cứu (diễn ngôn, các bộ phận, các đơn vị, các tổ chức bên trong diễn ngôn), các khái niệm về các đối tượng 

nghiên cứu này.  

Làm quen, hiểu và áp dụng được ở mức độ đơn giản một số thao tác phân tích, miêu tả khi nghiên cứu các bộ phận của diễn ngôn.  
2. Chuẩn đầu ra 

Nắm được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của phân tích diễn ngôn.  

Biết cách vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể hoặc 
xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn.  

Nắm được chức năng của ngôn ngữ  

và vận dụng vào các tình huống giao tiếp.  
Biết cách vận dụng kiến thức về ngữ dụng trong diễn ngôn để phân tích diễn ngôn trong  

các tình huống cụ thể.  

Hiểu được vai trò của ngữ cảnh, kiến thức văn hóa-xã hội chung vào việc phân tích diễn ngôn.  
Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngoại ngữ.  

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững kiến thức lý thuyết về đối chiếu ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếng Việt 
Thực hành đối chiếu ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếng Việt 

2. Chuẩn đầu ra: 

Hiểu và trình bày được cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ học đối chiếu 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ âm – âm vị 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện hình vị 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện câu 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện từ vựng và ngữ nghĩa 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ dụng và một số bình diện khác 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Mục tiêu: 

Phát triển năng lực tiếp nhận các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam. 

Phát triển năng lực dạy học, nghiên cứu các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Tiếp nhận được tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



964 

 
Vận dụng được các tri thức về văn hóa vào việc tổ chức hoạt động dạy học và nghiên cứu 
Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu các vấn đề văn hóa Việt Nam. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Văn hóa Anh Mỹ 1. Mục tiêu: 

Có kiến thức về các khía cạnh khác nhau của văn hóa Anh – Mỹ.  
So sánh được những nét tương đồng, dị biệt, và giao thoa trong văn hóa Anh – văn hóa Mỹ.  

2. Chuẩn đầu ra: 

Nắm được những nét chung về vị trí, địa lý, sự giao thoa của văn hóa Anh – văn hóa Mỹ 
Nắm được kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển của Anh và Mỹ 

Nắm được kiến thức về hệ thống chính trị của Anh và Mỹ.  

Nắm được kiến thức về hệ thống giáo dục của Anh – Mỹ.  
Nắm được kiến thức về tôn giáo, tín ngưỡng của Anh – Mỹ 

Nắm được kiến thức về các lễ hội, kỳ nghỉ chính; những phương thức giải trí của Anh – Mỹ 

Nắm được kiến thức về con người và bản sắc văn hóa Anh – Mỹ 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Văn học Anh Mỹ 1. Mục tiêu: 

Có kiến thức cơ bản về cấu tạo, thành tố của một tác phẩm văn học 
Có kiến thức cơ bản về những tác phẩm, tác giả điển hình trong một số thời kì văn học của nền văn học Anh – Mỹ  

Có kiến thức cơ bản về tư tưởng, quan điểm sáng tác văn học, bối cảnh lịch sử trong một số thời kì văn học của nền văn học Anh – 

Mỹ.  
2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích các yếu tố chính cấu thành một tác phẩm văn học; một số thủ pháp nghệ thuật sử dụng trong các tác phẩm văn học Anh – 

Mỹ. nói riêng, văn học nói chung. 
Nắm được kiến thức sơ lược về các thời kì của văn học Anh – Mỹ.  

Phân tích được những nét tiêu biểu của văn học Anh qua 3 thời kì: 1) cuối thế kỉ 16, đầu thế kỉ 17 (thời kì Phục Hưng của Anh), 2) 

nửa đầu và nửa cuối thế kỉ 19, 3) đầu thế kỉ 20 
Phân tích được những nét tiêu biểu của văn học Mỹ qua 3 thời kì:1) thời kì lập quốc, 2) nửa đầu thế kỉ 20, 3) thời kì cận hiện đại.  

Tìm hiểu, phân tích tư tưởng sáng tác, tư tưởng thời đại, phong cách sáng tác của một số tác giả thông qua mộ số tác phẩm tiêu biểu 

của các thời kì.  
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Giao tiếp liên văn 

hóa 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững kiến thức về văn hóa và các đặc điểm, vai trò của văn hóa  

Nắm vững kiến thức về giao tiếp và các loại hình giao tiếp 
Nắm vững kiến thức về mối liên hệ giữa văn hóa và giao tiếp 

2. Chuẩn đầu ra: 

Hiểu và trình bày được kiến thức tổng quan về văn hóa 
Hiểu và vận dụng được kiến thức về giao tiếp và các loại hình giao tiếp 

Hiểu và vận dụng được kiến thức về mối quan hệ giữa văn hóa và giao tiếp 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

49 Kỹ năng thế kỷ 21 1. Mục tiêu: 

Có khả năng áp dụng và phát triển nhóm kỹ năng cơ bản thuộc khung năng lực thế kỉ 21 vào thực tiễn.  

2. Chuẩn đầu ra: 
Nắm được những kỹ năng cơ bản của khung năng lực thế kỉ 21.  

Vận dụng nhóm kỹ năng Học tập và Đổi mới vào thực tiễn.  

Vận dụng nhóm kỹ năng Thông tin, Truyền thông và Công nghệ vào thực tiễn. 
Vận dụng nhóm kỹ năng Sống và Nghề nghiệp vào thực tiễn.  

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Mục tiêu: 
Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 

tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 
Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 

Có kỹ năng học tập, nghiên cứu để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên tương 
lai. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện của 
hiện tượng tâm lý cá nhân; 

Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối với 
hoạt động sư phạm; 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 

của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  
Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

1. Mục tiêu: 
Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 
các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Nhập môn Phương 

pháp giảng dạy 

tiếng Anh 

1. Mục tiêu: 

Nắm khái quát kiến thức nền tảng về ngôn ngữ tiếng Anh  

Nắm vững các yếu tố ảnh hưởng tới việc dạy và học ngôn ngữ  
Nắm vững hệ thống các phương pháp và một số các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy tiếng Anh  

Nắm khái quát bối cảnh giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra: 
Phân tích được đặc điểm cơ bản của ngữ pháp, chức năng, từ vựng và ngữ âm tiếng Anh 

Phân biệt sự khác nhau giữa học ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai  

Nhận diện được các đặc điểm cá nhân của người học và ảnh hưởng của chúng lên quá trình học tập ngoại ngữ 
Phân tích được vai trò và xác định được nhu cầu và động lực học  

Miêu tả và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 

Phân tích được các nguyên tắc trong giảng dạy tiếng Anh 
Phân tích được bối cảnh dạy học tiếng Anh ở Việt Nam 

Có thái độ học tập nghiêm túc và tích cực 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

53 Tâm lý học lứa tuổi 
và tâm lý học sư 

phạm 

1. Mục tiêu: 
Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 
học sinh; 

Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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nghiệp giáo viên phổ thông; 
Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 

giáo; 
Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 

phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 
Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy giáo 

đối với sự phát triển của học sinh 

Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 

thầy giáo tốt trong tương lai; 

Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

54 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 
trường Phổ thông 

(giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 

Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 
vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 

học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Phương pháp và kỹ 

thuật giảng dạy 

tiếng Anh 

1. Mục tiêu: 

Có năng lực quản lý lớp học 

Có năng lực lựa chọn và sử dụng công cụ dạy học  
Có năng lực lập kế hoạch bài học 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích và đánh giá được sự phù hợp và hiệu quả của các kỹ thuật quản lý lớp học 
Phân tích và đánh giá được sự phù hợp và hiệu quả của các công cụ hỗ trợ dạy học 

Phân tích được các nguyên lý dạy học tiếng Anh 

Xác định và viết được mục tiêu bài học 
Xác định được các hoạt động dạy học phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của học sinh 

Sắp xếp các hoạt động dạy học theo tiến trình phù hợp  

Soạn giáo án một bài dạy tiếng Anh hoàn chỉnh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

56 Thực hành sư phạm 

1 

 3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Công tác chủ nhiệm 

lớp 
1. Mục tiêu: 
Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học      
Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức 

năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1     

  Thực hành chuyên 
môn 

1. Mục tiêu: 
Có kiến thức vững vàng về chương trình phổ thông môn tiếng Anh  

Có năng lực giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh trong lớp học 

Có năng lực triển khai giờ dạy tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa phổ thông 
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày và phân tích được mục tiêu và nội dung của chương trình môn tiếng Anh 

Sử dụng được các cấu trúc khẩu lệnh cơ bản để gợi mở, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, giải thích, hướng dẫn, phản hồi và đánh giá học 
sinh trong giờ học 

Triển khai được một bài dạy cụ thể trong sách giáo khoa tiếng Anh ở mức độ cơ bản 

Quan sát lớp học và nhận xét giờ dạy 
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập; thể hiện được phong cách nhà giáo 

2     

57 Công nghệ thông tin 

và truyền thông 

trong dạy và học 

ngoại ngữ 

1. Mục tiêu: 

Hiểu được phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập và giảng dạy tiếng Anh. 

Đánh giá và lựa chọn được các tài liệu và công cụ CNTT phù hợp cho việc học tập và giảng dạy tiếng Anh.  

Sử dụng được các công cụ CNTT để thiết kế các học liệu phục vụ mục đích học tập và giảng dạy tiếng Anh.  

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được kiến thức nền tảng về phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập và giảng dạy. 

Nêu tên được các nguồn học liệu mở và công cụ CNTT phổ biến phục vụ công tác học tập và giảng dạy tiếng Anh.  

Sử dụng được các công cụ CNTT vào các hoạt động học tập và giảng dạy tiếng Anh. 
Lựa chọn được các tài liệu và công cụ CNTT phù hợp cho mục đích học tập và giảng dạy tiếng Anh. 

Thiết kế được học liệu CNTT để phục vụ mục đích học tập và giảng dạy tiếng Anh. 

Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong việc khai thác và thiết kế các học liệu CNTT để phục vụ mục đích 
học tập và giảng dạy tiếng Anh.  

Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu về ứng dụng CNTTvào học tập và giảng dạy tiếng Anh. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Kiểm tra đánh giá 
trong GDTA 

1. Mục tiêu: 
Có năng lực phân tích, đánh giá đề thi tiếng Anh trung cấp trung học phổ thông  

Có năng lực đánh giá và thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá học sinh trong môn tiếng Anh cấp trung học phổ thông 

Có năng lực thống kê kết quả kiểm tra 
2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những nguyên tắc cơ bản để đánh giá chất lượng đề thi/bài kiểm tra và các loại đề thi 

Phân tích và vận dụng được quy trình kiểm tra đánh giá 
Xây dựng đề thi tiếng Anh cho học sinh trung học 

Chấm bài thi nói và viết của học sinh trung học phổ thông 

Thống kê và phân tích kết quả kiểm tra phục vụ công tác đánh giá học sinh 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Phát triển tài liệu 

trong giảng dạy 

tiếng Anh 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững các vấn đề cơ bản về phát triển tài liệu giảng dạy tiếng Anh và áp dụng các tiêu chuẩn, cách thức lựa chọn và đánh giá tài 

liệu. 
Nắm vững và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật điều chỉnh học liệu thiết kế sẵn và thiết kế học liệu và hoạt động dạy học dựa trên 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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các tài liệu thực tế  
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được vai trò của học liệu và so sánh mối quan hệ của giáo viên và người học đối với học liệu 

Trình bày và áp dụng các tiêu chuẩn, cách thức đánh giá tài liệu  
Trình bày và áp dụng các tiêu chuẩn, cách thức lựa chọn tài liệu  

Trình bày và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật điều chỉnh tài liệu  

Trình bày và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật thiết kế học liệu và hoạt động dạy học dựa trên các tài liệu thực tế  
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Thực hành sư phạm 

2 

 3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tổ chức hoạt động 
giáo dục 

1. Mục tiêu: 
Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

cho học sinh  
Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thực hành chuyên 

môn 

1. Mục tiêu: 

Kết hợp các năng lực nghiệp vụ sư phạm cần thiết để triển khai giờ học theo chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh  

2. Chuẩn đầu ra: 
Sử dụng linh hoạt ngôn ngữ trong lớp học, các công cụ hỗ trợ dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý lớp học hiệu quả. 

Sử dụng và điều chỉnh các hoạt động học tập trong sách giáo khoa phù hợp để lập kế hoạch bài học bất kỳ đáp ứng mục tiêu môn học. 

Triển khai được các bài dạy tiếng Anh hoàn chỉnh theo sách giáo khoa tiếng Anh hiện hành 
Quan sát lớp học và đánh giá giờ dạy, viết chiêm nghiệm 

Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập; Thể hiện phong thái tự tin, ứng xử và giao tiếp đúng mực trong lớp học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

61 Thực tập sư phạm 1   3 HK5 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 
tập 

62 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 

tập 

63 Tâm lý học tiểu học 1. Mục tiêu: 
Xác định được những vấn đề lí luận chung về sự phát triển tâm lí tuổi học sinh tiểu học, những đặc điểm tâm lí cơ bản, các hoạt động 

cơ bản của học sinh tiểu học, những nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học và giáo dục ở Tiểu học. 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh tiểu học để đề ra các biện pháp tổ 
chức dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu 

dưỡng tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên. 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học tiểu học, tăng thêm lòng yêu trẻ, lòng yêu nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển 
nhân cách người giáo viên tiểu học. 

Hình thành năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực lượng 

giáo dục. 
Xác định được cấu trúc nhân cách của người giáo viên tiểu học, từ đó lên kế hoạch hoàn thiện bản thân để trở thành người giáo viên 

tiểu học trong tương lai. 

Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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viên tương lai. 
2. Chuẩn đầu ra: 

Dùng quan điểm khoa học về sự phát triển tâm lí trẻ em giải thích các hiện tượng tâm lí nảy sinh, thể hiện và phát triển ở trẻ em, định 

hướng cách tiếp cận vào việc học tập nghiên cứu, dạy học và giáo dục học sinh sau này. 
Xác định và giải thích được các biểu hiện, đặc điểm, quy luật tâm lí của học sinh tiểu học. Từ đó rút ra cơ sở tâm lý học lứa tuổi tiểu 

học khi lựa chọn phương pháp, hình thức, nội dung, cách đánh giá trong dạy học, giáo duc học sinh tiểu học. 

Chỉ ra đặc điểm các hoạt của học sinh tiểu học; thành phần của cấu trúc hoạt động học; sự hình thành hoạt động học ở học sinh tiểu 
học. 

Nhận biết được sự tồn tại của các thành phần cấu trúc hoạt động học trong từng bài học, tiết học của học sinh tiểu học. 

Rút ra các kết luận sư phạm từ quan điểm khoa học về sự phát triển tâm lý trẻ em, đặc điểm tâm lý lứa tuổi tiểu học, các dạng hoạt 
động của học sinh tiểu học, bản chất tâm lý của quá trình dạy học, giáo dục học sinh tiểu học.  

Gọi tên và phân tích các thành tố trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên tiểu học. Ý thức rèn luyện bản thân để trở thành người 

giáo viên tương lai. 

Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học tiểu học với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn của việc dạy học và giáo dục học 

sinh tiểu học;  
Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo;  
Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm; có kỹ năng trình bày 

64 Giáo dục học 

tiểu học 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường tiểu học 

Có năng lực vận dụng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học tiểu học để thực hiện hiệu quả hoạt động dạy 
học, giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp.  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp và thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo 

dục. 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường tiểu 

học 
Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học và tổ chức các 

hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học 

Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Phương pháp  

dạy Tiếng  

Anh cho học 
sinh tiểu học 

1. Mục tiêu: 

Hiểu đặc điểm ngôn ngữ và thái độ của người học là trẻ em đối với việc học tiếng Anh 

Có năng lực lựa chọn và sử dụng kỹ thuật quản lý lớp học và công cụ hỗ trợ dạy học 
Có năng lực lập kế hoạch bài học và tổ chức hoạt động học 

2. Chuẩn đầu ra:  

Phân tích được đặc điểm của người học và bối cảnh dạy tiếng Anh cho trẻ em 
Phân tích và đánh giá được sự phù hợp và hiệu quả của các kỹ thuật quản lý lớp học và công cụ hỗ trợ dạy học 

Phân tích được các nguyên lý dạy học tiếng Anh 

Xác định và viết được mục tiêu bài học  
Lựa chọn được các hoạt động dạy học phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của học sinh 

Cấu trúc bài học theo tiến trình phù hợp  

Soạn giáo án một bài dạy tiếng Anh hoàn chỉnh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh  
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

66 Ứng dụng CNTT 

trong giảng day 
Tiếng Anh cho 

học sinh tiểu học 

1. Mục têu: 

Hiểu được phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học.  
Đánh giá và lựa chọn được các tài liệu và công cụ CNTT phù hợp cho việc học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

Sử dụng được các công cụ CNTT để thiết kế các học liệu phục vụ mục đích học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được kiến thức nền tảng về phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập và giảng dạy tiếng 

Anh ở bậc tiểu học.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



970 

 
Nêu tên được các nguồn học liệu mở và công cụ CNTT phổ biến phục vụ công tác học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 
Sử dụng được các công cụ CNTT vào các hoạt động học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

Lựa chọn được các tài liệu và công cụ CNTT phù hợp cho mục đích học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

Thiết kế được học liệu CNTT để phục vụ mục đích học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 
Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong việc khai thác và thiết kế các học liệu CNTT để phục vụ mục đích 

học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu về ứng dụng CNTTvào học tập và giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

67 Thực hành sư phạm         

67.1 Thực hành chuyên 
môn 

1. Mục tiêu: 
Có kiến thức vững vàng về chương trình phổ thông môn tiếng Anh 

Có năng lực sử dụng ngôn ngữ trong lớp học để tổ chức hoạt động dạy học  

Có năng lực triển khai các hoạt động học tập trong giờ học tiếng Anh ở trường tiểu học 

2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày và phân tích được mục tiêu và nội dung và yêu cầu của chương trình môn tiếng Anh cấp tiểu học 

Sử dụng được các cấu trúc khẩu lệnh cơ bản để gợi mở, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, giải thích, hướng dẫn, phản hồi và đánh giá học 
sinh trong giờ học 

Triển khai được hoạt động dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học trên lớp (cho đối tượng học sinh giả định) 

Quan sát lớp học và nhận xét giờ dạy 
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập; ứng xử và giao tiếp đúng mực trong lớp học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67.2  Công tác chủ nhiệm 

lớp 

1. Mục tiêu: 

Hiểu được những tri thức khoa học, cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường tiểu học: cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ 
quản lý, đội ngũ giáo viên và công việc của giáo viên, học sinh và những hoạt động của học sinh, vai trò của người phụ trách đội, điều 

kiện cơ sở vật chất trường học. 

Có năng lực sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường tiểu học. 
Có thái độ đúng với nhà trường, học sinh tiểu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp, tích cực học tập, tu 

dưỡng, rèn luyện .  

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày và sử dụng được các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường tiểu học  

Trình bày được tình hình thực tiễn nhà trường tiểu học 

Thực hiện được một số công việc của người giáo viên trong nhà trường tiểu học.Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Kiểm tra đánh giá 

trong GDTA 

bậc tiểu học 

1. Mục tiêu: 

Có năng lực phân tích, đánh giá đề thi tiếng Anh tiểu học 

Có năng lực đánh giá môn tiếng Anh và thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh của học sinh tiểu học  
Có năng lực thống kê kết quả kiểm tra 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những nguyên tắc cơ bản để đánh giá chất lượng đề thi/bài kiểm tra và các loại đề thi dành cho học sinh tiểu học 
Phân tích và vận dụng được quy trình kiểm tra đánh giá 

Xây dựng đề thi tiếng Anh cho học sinh tiểu học 

Chấm bài thi nói và viết của học sinh 
Thống kê và phân tích kết quả kiểm tra phục vụ công tác đánh giá học sinh 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

69 Phát triển tài liệu 

trong giảng dạy 
tiếng Anh 

bậc tiểu học 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững các vấn đề cơ bản về phát triển tài liệu giảng dạy tiếng Anh và áp dụng các tiêu chuẩn, cách thức lựa chọn và đánh giá tài 
liệu. 

Nắm vững và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật điều chỉnh học liệu thiết kế sẵn và thiết kế học liệu và hoạt động dạy học dựa trên 

các tài liệu thực tế  
2. Chuẩn đầu ra:  

Trình bày được vai trò của học liệu và so sánh mối quan hệ của giáo viên và người học đối với học liệu 

Trình bày và áp dụng các tiêu chuẩn, cách thức đánh giá tài liệu  
Trình bày và áp dụng các tiêu chuẩn, cách thức lựa chọn tài liệu  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Trình bày và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật điều chỉnh tài liệu  
Trình bày và áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật thiết kế học liệu và hoạt động dạy học dựa trên các tài liệu thực tế  

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

70 Thực hành sư phạm 
2 

1. Mục tiêu: 
Thể hiện được các năng lực cần thiết để triển khai hiệu quả giờ học tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa và giáo trình tiếng 

Anh tiểu học 

2. Chuẩn đầu ra: 
Sử dụng linh hoạt các cấu trúc khẩu lệnh để gợi mở, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, giải thích, hướng dẫn, phản hồi, giao tiếp và đánh giá 

học sinh trong giờ học 

Lựa chọn và điều chỉnh được các hoạt động học tập phù hợp để lập kế hoạch bài học bất kỳ trong sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông 
lớp 3-5 tập 2 và một số giáo trình tiếng Anh tiểu học khác. 

Triển khai được một bài dạy tiếng Anh hoàn chỉnh bất kỳ 

Quan sát lớp học và tự đánh giá giờ dạy, viết chiêm nghiệm 
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập; ứng xử và giao tiếp đúng mực trong lớp học. 

1 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Thực tập sư phạm 1   3 HK 5 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 

tập. 

72 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP + Báo cáo thực 
tập 

73 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 
lựa chon và phát 

triển nghề nghiệp 

cho học sinh trug 
học 

1. Mục tiêu: 

Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  
Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung 

học 

Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 
2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 
Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 Tham vấn học 

đường 

1. Mục tiêu: 

Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường 
Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham 

vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 
Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường. 

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

75 Giao tiếp sư phạm 1. Mục tiêu: 

Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 

sống và trong môi trường sư phạm; 

Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 
Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 

theo nhóm; 

Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 
trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 
Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao tiếp 
của bản thân 

Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

76 Những vấn đề giáo 
dục cần cập nhật 

1. Mục tiêu: 
Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng; hướng đổi mới  

Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 
Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra: 

Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường phổ 
thông nói riêng; hướng đổi mới 

Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng theo hướng căn bản và toàn diện 
Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, 

giáo dục trong nhà trường phổ thông 

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

77 Tâm lý học giới tính 1. Mục tiêu: 
Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 

Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 

Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 
Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 

Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh 

văn hóa 
Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 

phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2. Chuẩn đầu ra: 

Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân tích 

được bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 
Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 

biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.  

Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

78 Tổ chức hoạt động 
trải nghiệm cho học 

sinh THPT 

1. Mục tiêu: 
Hiểu rõ về chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông 

Hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông.  

2. Chuẩn đầu ra: 
Trình bày và phân tích được đặc điểm, mục tiêu, nội dung và cách triển khai chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình GDPT 2018 
Vận dụng kiến thức về nội dung, mục tiêu, quy trình, hình thức, phương pháp tổ chức và đánh giá hoạt động trải nghiệm để lập kế 

hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh THPT 

Tiến hành tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh THPT (trên đối tượng là học sinh giả định) 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

79 Kỹ năng thuyết trình 1. Mục tiêu: 

Có năng lực lập luận và trình bày vấn đề trước công chúng 

2. Chuẩn đầu ra: 
Phân tích được đặc điểm của thuyết trìnhXác định được chủ đề và các bước chuẩn bị bài thuyết trình  

Xây dựng dàn ý cho bài thuyết trìnhXác định và phân tích được đối tượng khán giả 

Lắng nghe và phản biện 
Nói trước công chúng 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong  

2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

80 Tư vấn trong giáo 
dục tiểu học 

 2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

81 Phương pháp tổ 

chức hoạt động trải 
nghiệm và sáng tạo 

cho học sinh tiểu 

học 

  2 HK 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

82 Phát triển năng lực 
giảng dạy Tiếng 

Anh 

1. Mục tiêu: 
Nhận thức được về vai trò của giáo viên và yêu cầu năng lực cần có của một giáo viên tiếng Anh  

Nghiên cứu và cập nhật những đường hướng, kỹ thuật dạy học và phát triển chương trình trong dạy học tiếng Anh 

Có năng lực lập kế hoạch phát triển chuyên môn bản thân 
2. Chuẩn đầu ra: 

Trình bày được các vai trò của giáo viên tiếng Anh 

Trình bày được yêu cầu năng lực cần có của một giáo viên tiếng Anh 
Xác định được điểm mạnh, điểm yếu của lớp học thực tế (đông/đa trình độ) 

Lựa chọn và thực hiện hoạt động dạy học tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế 

Phân biệt sự khác nhau của các loại chương trình dạy học tiếng Anh 
Phân tích được quy trình thiết kế và phát triển chương trình dạy học tiếng Anh 

Trình bày các hoạt động phát triển chuyên môn dành cho giáo viên tiếng Anh  

Lập kế hoạch phát triển chuyên môn  

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập và nghiên cứu 

4 HK 8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

83 Phát triển năng lực 

sử dụng ngôn ngữ 

1. Mục tiêu: 

Củng cố và phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên sâu 

Củng cố và phát triển kỹ năng viết tiếng Anh chuyên sâu. 
Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và phức tạp. 

Phát triển kỹ năng làm bài thi theo các định dạng khác nhau. 

2. CHuẩn đẩu ra:  
Hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, xác định 

được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng, đặc biệt là các bài đọc trong dạng thức thi phổ biến như VSTEP, 

TOEFL, IELTS. 
Viết được những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, phù 

hợp với độc giả.  
Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đạ dạng, tự nhiên để thực hiện các hoạt 

động viết và đọc trong các chủ đề học thuật và phức tạp.  

Nắm chắc định dạng các bài thi phổ biến như VSTEP, TOEFL, IELTS. 
Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

84 Ngôn ngữ học xã 

hội 

1. Mục tiêu: 

Nắm vững kiến thức tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học xã hội 

Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ trong mối quan hệ với các lĩnh vực xã hội khác 
2. Chuẩn đầu ra: 

Hiểu và trình bày được kiến thức tổng quan về ngôn ngữ học xã hội  

Hiểu và trình bày được lịch sử hình thành và phát triển ngôn ngữ  
Hiểu và trình bày được lịch sử hình thành và phát triển tiếng Anh 

Hiểu và trình bày được mối quan hệ của ngôn ngữ với một số lĩnh vực xã hội  

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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8.2 Ngôn ngữ Anh (Áp dụng cho K43,44)       

1 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Pháp luật đại cương  1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 
pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 
 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 
- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 
trái quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Tiếng Trung HSK2 

1 

1. Kiến thức:  

Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức 

cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ 
sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học 

hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường như: giới thiệu họ tên, ngày tháng năm, nơi ở, số điện thoại… 

2. Kỹ năng:  
Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên 

phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp 

thông tin.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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3. Thái độ:  
Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham gia giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc 

nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy 

độc lập. 

4 Tiếng Việt thực 

hành 

1. Kiến thức:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ 
công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kỹ năng:  

Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn  
bản, kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên 

cứu. 

3. Thái độ:  
Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai 

lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực:  

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên 

cứu 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Cơ cở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc 

trưng cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 
- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi 

trường giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và 
đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, 
không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết 

các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để 
đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Nghe B1.1 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên củng cố kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại về các 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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chủ đề quen thuộc. 
- Giúp sinh viên luyện âm: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm  

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên làm quen và thực hành các kỹ năng nghe cơ bản: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, 
phân loại, ghép thông tin. 

- Giúp sinh viên phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 

- Xây dựng cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, tự giác và ham học hỏi. 
3.Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

7 Nói B1.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên được tiếp xúc với kiến thức về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như Con người; Tiền bạc; Du 
lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các kiến thức được học, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được 

các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể tiến hành các giao tiếp xã hội ở mức độ căn bản như giới thiệu về bản thân, người thân,gia 

đình, bạn bè, nói về các chủ đề một cách ngắn gọn và giản lược như kể một câu chuyện, lập một kế hoạch. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể xây dựng vốn từ và hình thành kỹ năng giao tiếp để dần dần trở thành người nói 
độc lập và có kỹ năng. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Đọc B1.1 1. Kiến thức  

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như 

Con người; Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức 

ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 
Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở 

thành người đọc độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 
Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Viết B1.1 1. Kiến thức: 
- Nắm vững được cấu trúc và thành phần của câu, kiểu câu, dấu câu. 

- Nắm vững được những lỗi thường mắc khi viết câu và cách khắc phục 

- Nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin nhắn, ghi chú cá nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, 
quảng cáo, thư mời, thông báo. 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Viết được những cụm từ, câu ngắn về những chủ đề quen thuộc như: bản thân, gia đình, trường học, nơi làm việc, nơi sinh sống 

(hiện tại hoặc giả tưởng)  

- Viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, quảng cáo, ghi chú, chỉ dẫn, tin nhắn, thư từ thân mật trong 
khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế.  

3. Thái độ: 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

10 Tin học 1. Kiến thức:  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 

Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 
học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo 

dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và 

truyền thông) 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  1 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Lý luận chính trị 1 

(Nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

13 Ứng dụng CNTT 

trong ngành TA 

1. Kiến thức:  

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp sinh viên nắm được lý luận về ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ. Sinh viên hiểu 
được các giai đoạn phát triển trong lịch sử công nghệ giáo dục và các khái niệm liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) trong dạy – học ngoại ngữ và các khái niệm về đào tạo điện tử và bài giảng điện tử. Thêm vào đó, sinh viên sẽ nắm được 

khái niệm và chức năng của mạng máy tính và Internet, hiểu được các tính năng cơ bản của các phần mềm thiết kế bài giảng như 
Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Violet, Hotpotatoes, Question Tools cũng như cách thức thiết lập, cách sử dụng hòm thư điện 

tử. 

2. Kỹ năng:  
Sinh viên nắm vững, biết cách khai thác Internet và các phần mềm tạo bài giảng (Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Violet, 

Hotpotatoes, Question Tools) để ứng dụng vào thiết kế các hoạt động dạy – học ngoại ngữ. 

3. Thái độ: 
Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

4. Năng lực  
Sinh viên hình thành được thói quen sử dụng CNTT trong quá trình học tập tại trường và tự học ở nhà. Sinh viên theo đó sẽ hình 

thành năng lực tư duy, tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu trên mạng để hỗ trợ việc học của mình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Tiếng Trung HSK2 
2 

1. Kiến thức:  
Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung cấp kiến thức 

cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ 

sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp để đến khi học 
hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường. 

2. Kỹ năng:  

Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh viên 

phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp 

thông tin.  

3. Thái độ: 
 Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học và đọc 

nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. 

4. Năng lực:  
Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Nghe B1.2 1. Kiến thức:  

Sinh viên có thể hiểu và nắm được mục tiêu và nội dung bao quát của môn nghe hiểu trong tiếng Anh 

 - Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 
và công việc thường ngày. 

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay 
trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến.  

2. Kỹ năng:  

- Nắm được các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông 
tin.. 

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua 

các chủ đề được học. 
3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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16 Nói B1.2 1. Kiến thức: 

Nắm được lượng từ vựng nhất định tương đối lớn về các chủ đề:  

- Cuộc sống hằng ngày 

- Công việc 
- Sự thay đổi trong cuộc sống 

- Tiền tệ 

- Môi trường tự nhiên 
- Công nghệ 

- Xã hội 

- Tương lai 
- Du lịch 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Ứng xử và giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc liên quan đến công việc, các mối quan hệ bạn bè, dự định tương 

lai. 
- Giải thích một vấn đề hay trình bày quan điểm cá nhân và củng cố quan điểm cá nhân bằng những ví dụ minh họa cụ thể liên quan 

đến những chủ đề phức tạp hơn như: thiên nhiên, quan hệ xã hội, công nghệ và du lịch. 

- Đưa ra một bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về những chủ đề trên. 
- Cung cấp thông tin cụ thể được yêu cầu trong buổi phỏng vấn (xin việc) với mức độ chính xác hạn chế. 

- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu, có thể nói câu dài (hạn chế) 

3. Thái độ: 
- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Đọc B1.2 1. Kiến thức:  

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như 

Con người; Tiền bạc; Du lịch; Công nghệ; v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức 
ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu thông dụng nhất như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 
Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn có thể hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để dần dần trở 

thành người đọc độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 
Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Viết B1.2 1. Kiến thức: 

- Nắm được cấu trúc một đoạn văn 
- Nắm được đặc điểm cấu trúc và văn phong ngôn ngữ của các kiểu đoạn văn khác nhau: đoạn văn miêu tả (tả ngừoi, tả tranh ảnh, tả 

địa điểm, tả đồ vật, đoạn văn kể chuyện, đoạn văn mô tả sự kiện, mô tả tác phẩm, thư cảm ơn, xin lỗi ... 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Nhận diện được các phần của một đoạn văn. 

- Viết được đoạn văn ngắn với lượng từ vựng khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc. 
- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế. 

3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  1 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

20 Lý luận chính trị 2 

(Nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2) 

1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 
dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng :  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 
- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 
3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Lý thuyết dịch 1. Kiến thức:  

Dựa trên nền tảng ngữ pháp vững chắc sinh viên được tiếp cận với lý thuyết biên dịch để các em nắm vững nguyên lý, phương pháp, 

và kỹ thuật dịch văn bản sao cho đạt hiệu quả cao nhất.  
- Cung cấp cho sinh viên lý thuyết phiên dịch để các em nắm vững những đòi hỏi về kỹ năng và thủ pháp của công tác phiên dịch 

2. Kỹ năng:  

- Kiến thức về Lí thuyết dịch sẽ tạo cơ sở để sinh viên học môn Thực hành dịch, môn này tích hợp của cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

3. Thái độ: 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 
tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực:  

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 
trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Nghe - Ghi 1. Kiến thức:  
Sinh viên có kiến thức cơ bản về vai trò của kỹ năng tốc ký trong phiên dịch cũng như các bước trong một quy trình tốc ký hiệu quả. 

Bên cạnh đó thông qua các chủ đề luyện tập tốc ký, sinh viên có thêm hiểu biết và vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc trong cuộc 

sống và văn hóa, tạo nền tảng kiến thức cho các công việc phiên dịch sau này. 
2. Kỹ năng:  

Sinh viên có thể nắm vững và vận dụng các ký hiệu viết tắt và các kỹ năng tốc ký vào viết nhanh. Ngoài ra, sinh viên phát triển kỹ 

năng nói và phiên dịch thông qua việc chuyển tải các văn bản tốc ký sang các bài nói và thuyết trình. 
3. Thái độ: 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp bằng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tiếng Anh và tiếng Việt thông qua các bài dịch, phát biểu, bản tin…, trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Từ đó, 
sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

23 Từ pháp - cú pháp 1. Kiến thức:  

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên 
quan đến dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng.  

- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề. 

2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu 

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu. 
- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục. 

- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng 

và năng lực ngôn ngữ nói chung. 
- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ 

năng khác. 

3. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Nghe B2.1 1. Kiến thức:  

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày. 

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay 

trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến.  

2. Kỹ năng:  
- Nắm được các kỹ năng nghe cơ bản như nghe để lấy chi tiết, nghe lấy ý chính, kỹ năng phán đoán, xác định ngữ cảnh, ghép thông 

tin.. 

- Phát huy khả năng nghe hiểu từ nội dung các bài học từ đó hình thành các kiến thức và hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp thông qua 
các chủ đề được học. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: 
- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Nói B2.1 1. Kiến thức: 
- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: Identity; Contact; Jobs; Solution; Emotion; Success; Community; 

History; The world  

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi tin tức, 
đưa ra lời khuyên 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác 

- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc 

- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng. 
- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng. 

- Nhấn mạnh quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lập luận và ví minh họa phù hợp (ở mức hạn chế) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ giao tiếp bình thường, trao đổi thông tin cần thiết (chưa sử dụng được cách nói 
pha trò, trêu đùa) 

- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...) 

3. Thái độ: 
- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

26 Đọc B2.1 1. Kiến thức:  
Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ trung cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày như 

công việc, cộng đồng, thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn 

ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng. 
3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Viết B2.1 1. Kiến thức: 

- Nắm được cấu trúc, bố cục các kiểu đoạn văn. 

- Nắm được các phương tiện liên kết đặc trưng của các kiểu đoạn văn. 
- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau:  

 Cause-effect paragraph 

 Problem-solution paragraph 
 Opinion paragraph 

 Compare and Contrast paragraph 

- Nắm được cấu trúc và từ vựng đặc trưng của các loại thư tín mang văn phong trang trọng: 
 Letter of complaint 

 Letter of invitation 

 Letter of acceptance/refusal 
 Letter of application 

2. Kỹ năng: 

- Viết được đoạn văn với lượng từ vựng khoảng 180-200 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong xã hội: thất 
nghiệp, ô nhiễm môi trường, gia tăng dân số .... 

- Viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ vựng và ngữ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc. 
- Viết được những đoạn văn thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, so sánh đối chiếu, xác định vấn đề cần giải 

quyết và đưa ra giải pháp khắc phục. 

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày. 
- Viết thư mời, phàn nàn, xin việc mang phong cách trang trọng 

3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 
 - Năng lực tư tư duy phản biện 

 - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

28 Ngữ âm - âm vị học 1. Kiến thức:  
- Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được 

các yếu tố siêu đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển 

năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. 
- Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm - âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát 

triển kỹ năng thực hành tiếng.  

- Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 
2. Kỹ năng:  

- Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói. 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Nghe B2.2 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bàiNói hội thoại, bài 

giảng về các chủ đề quen thuộc.  
2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển nhuần nhuyễn các kỹ năng nghe hiệu quả: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh 

nghe, phân loại, ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại.  
- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Nói B2.2 1. Kiến thức 
- Nắm được lượng từ vựng tương đối phong phú về các chủ đề: people, social issues, charity, playing games, sports, gameshow, art 

(film, book), TV program, invention, advertising, media, Age, etc.,  

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 
tin tức, đưa ra lời khuyên 

2. Kỹ năng: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Diễn đạt lời nói với cấu trúc dài nhưng mạch lạc với ngôn từ tương đối trôi chảy và chính xác 
- Giao tiếp tự tin về các chủ đề quen thuộc 

- Thể hiện được quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin về các chủ đề đã học một cách tự nhiên, không căng thẳng. 

- Trình bày được một bài thuyết trình tương đối phức tạp với bố cục rõ ràng. 
- Nhấn mạnh và củng cố quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lý lẽ và ví minh họa phù hợp, đủ sức thuyết phục. 

- Duy trì được hội thoại với người bản ngữ ở mức độ tự nhiên không cần gắng sức, trao đổi thông tin cần thiết, dần sử dụng được cách 

nói pha trò, trêu đùa 
- Sử dụng ngôn ngữ để giải quyết một vài tính huống đơn giản (xin thông tin, giải quyết hiểu lầm...) 

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.  

4. Năng lực: 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Đọc B2.2 1. Kiến thức:  

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ tiền cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội gần với cuộc sống hàng ngày 

như cộng đồng, thế giới, lịch sử, v.v.. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ 
mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 
độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Viết B2.2 1. Kiến thức: 

- Tổng quan về bài luận (essay) 
- Nắm được các kiểu bài luận và cấu trúc của từng kiểu bài luận 

- Nắm được văn phong, ngôn ngữ của các kiểu bài luận theo những bố cục khác nhau:  

 Cause-effect essay 
 Problem-solution essay 

 Argumentative essay 

 Discursive essay 
 Advantage and Disadvantage Essay 

 Report 

 Review 
 Article 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Nhận diện được các phần của một bài luận. 

- Viết được bài luận với lượng từ vựng khoảng 250-300 từ về những chủ đề quen thuộc và những vấn đề nổi cộm trong xã hội: thất 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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nghiệp, ô nhiễm môi trường, gia tăng dân số .... 
- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ 

vựng và ngữ pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc. 

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối, xác định vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải 
pháp khắc phục. 

- Viết báo cáo về những vấn đề liên quan đến sự kiện diễn ra hàng ngày. 

- Viết được một bài luận nhận xét/phê bình một bộ phim hay một tác phẩm văn học 
- Viết được một bài báo ngắn  

3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 

 - Năng lực tư tư duy phản biện 

 - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

33 Kỹ năng thuyết trình 1. Kiến thức: 
Sinh viên được trang bị kiến thức về:  

- Nói trước công chúng 

- Học cách lắng nghe 
- Cách lựa chọn chủ đề và các bước thuyết trình 

- Cách phân tích khán giả 

- Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan 

- Hình thành dàn ý và các ý bổ trợ 

- Tự tin khi giao tiếp 

2. Kỹ năng: 
Giúp SV phát triển tính tự tin khi phát biểu trước đám đông; 

- Phát triển khả năng tư duy và lý luận chặt chẽ; 

- Phát triển kỹ năng trình bày một bài thuyết trình có chuẩn bị trước hoặc không chuẩn bị trước trứơc công chúng; 
- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe và nói. Ðặc biệt, môn học giúp SV tự tin và đủ khả năng trình bày các đề tài nghiên cứu trong 

học tập cũng như trong công việc sau này 

3. Thái độ: 
Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến trước đám đông, học tập, trao đổi, thảo luận 

theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách 
nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực: 

Sinh viên hình thành được thói quen diễn thuyết trước đám đông, xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các 
tình huống giao tiếp trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình 

thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Dịch câu 1. Kiến thức: 

Sinh viên tích lũy được nền tảng từ vựng tiếng Anh bậc cao (từ loại, chủ điểm, đồng nghĩa, trái nghĩa); ngữ pháp tiếng Anh bậc cao; 
hình tượng ngôn ngữ, đặc ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Sinh viên phân biệt được văn nói với văn viết, văn phong trang 

trọng với văn phong không trang trọng trong tiếng Anh. Từng bước sinh viên phân tích được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá 

giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 
2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch câu đơn lẻ về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

cũng như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 
3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực 
Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ câu. 

35 Dịch phát ngôn 1. Kiến thức: 

Sinh viên tích lũy được vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, 
tục ngữ trong khẩu ngữ. Sinh viên phân biệt rõ văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng cũng như 

sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 

2. Kỹ năng 
Sinh viên phát triển các kỹ năng nghe thông tin chi tiết, nghe nhớ; kỹ thuật phiên dịch tiêu đề tin, từng phát ngôn của bản tin vắn, 

đoạn đàm thoại; và xử lý các phát ngôn từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề. 

3. Thái độ 
Sinh viên tự tin trong nghe, nhớ, nói tiếng Anh 

4. Năng lực 

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ phát ngôn. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Lý luận chính trị 3 

(Tư tưởng Hồ Chí 

Minh) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 

này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Nghe C1.1 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 
mang tính học thuật  

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 
lược âm  

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 
ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật  
3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

38 Đọc C1.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật khá phức 
tạp. Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức 

tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 
Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Nói C1.1 1. Kiến thức 
- Nắm được lượng từ vựng phong phú về các chủ đề: environment, education, internet, space, science fiction, property, age, etc., 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 

tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi  
2. Kỹ năng: 

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn. 

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo. 

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp 

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp. 

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp 
- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức 

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, bước đầu biết sử dụng cách nói bóng gió, bông đùa 
- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn 

3. Thái độ: 

- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 
- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.  

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 
- Năng lực tư duy phản biện 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Viết C1.1 1. Kiến thức: 

- Tổng quan về viết khoa học 
- Ngôn ngữ và văn phong khoa học 

- Bố cục của một bài báo cáo khoa học  

- Lưu ý về đạo văn trong viết báo cáo khoa học 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phân tích số liệu và viết mô tả biểu bảng thống kê 
- Tóm tắt được các văn bản dài. 

- Viết lược khảo tài liệu 

- Trích dẫn và diễn đạt lại một đoạn văn bản 
- Trình bày chính xác và đúng quy ước các danh mục tài liệu tham khảo 

3. Thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tư duy phản biện - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực phân tích tổng hợp 

41 PPNCKH trong 

ngành TA 

1. Kiến thức  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau 

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu 

2. Kỹ năng:  
- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ 

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ 

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp 
- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát 

- Viết một đề xuất nghiên cứu 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Dịch văn bản 1. Kiến thức: 

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang 
trọng khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. 

2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch văn bản về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh 
cũng như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.  
4. Năng lực 

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Từ vựng - Ngữ 
nghĩa  

1. Kiến thức:  
- Từ và các đặc điểm của từ.  

- Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng.  

- Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói.  
2. Kỹ năng:  

 - Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

3. Thái độ 
Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

44 Lý luận chính trị 4 

(Đường lối cách 
mạng của ĐCSVN) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 

đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Nghe C1.2 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 

mang tính học thuật  

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 
lược âm  

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 
ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  

- Hoàn thành dàn ý của các bài thuyết trình mang tính học thuật  
3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Nói C1.2 1. Kiến thức 

Kết thúc môn học sinh viên có thể 
- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm 

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 

tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi  
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn. 
- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo. 

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp. 
- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp 

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức 
- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu quả cho mục đích xã hội: biểu đạt cảm xúc, các nói bóng gió, bông đùa 

- Vận dụng ngôn ngữ trong đàm phán, gợi ý, khuyên bảo, phỏng vấn, giải thích từ ngữ. 

3. Thái độ: 
- Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập. 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ.  

4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực giao tiếp 
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực vận dụng ngôn ngữ lớp học vào thực tế giao tiếp 

- Năng lực tư duy phản biện 

47 Đọc C1.2 1. Kiến thức:  
Sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp. 

Thông qua các tài liệu được học và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự 

nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 
2. Kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ 

năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ 

năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết. 

Ngoài ra qua chương trình học, sinh viên còn hình thành kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành người đọc 

độc lập và có kỹ năng. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Viết C1.2 1. Kiến thức 

Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm được: 

- Cấu trúc của một bài báo cáo khoa học 
- Ngôn ngữ dùng để viết báo cáo khoa học 

- Đề cương của một bài báo cáo khoa học 

- Nội dung bản tóm tắt một bài báo cáo khoa học 
2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  

- Thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau 
- Phân tích số liệu, trình bày và thảo luận kết quả nghiên cứu 

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, chặt chẽ để thể hiện những lập luận phức tạp kèm theo minh chứng cụ thể 

- Đánh giá, phân tích tư liệu, bình luận rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với độ dài nhất định và vốn từ vựng phong phú. 
- Tự tin viết báo cáo khoa học và khóa luận tốt nghiệp 

- Tóm tắt báo cáo khoa học (khóa luận tốt nghiệp) 

3. Thái độ: 
- Tinh thần say mê, trung thực và yêu khoa học 

- Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Tự giác, ham học hỏi và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự thu thập tài liệu và xử lý thông tin, dữ liệu 

- Năng lực nghiên cứu độc lập 
- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tóm tắt tư liệu 

- Năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá 

49 Dụng học (TC) 1. Kiến thức:  

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, 

và các hướng nghiên cứu chính trong ngữ dụng 
học.  

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba 

nhân tố này trong nghiên cứu ngôn ngữ.  
- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa 

thanh, hiểu thế nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp  

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội 
thoại (hàm ý) và hàm nghĩa.  

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời 

và hành động mượn lời). 
2. Kỹ năng:  

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không 

xác định; phân biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ.  
- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu. 

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu.  

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động 

mượn lời…  

3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 
tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 
trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Dịch ngôn bản  1. Kiến thức: 
Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, 

tục ngữ trong tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt về ngôn 

ngữ và văn hoá. 
2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học; và 

xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phon 
3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.  

4. Năng lực 
Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản. 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Văn hóa Anh Mỹ 

(TC) 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống 
chính trị, giáo dục của các nước đó, các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó.  

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với 

các vai trò như quản lý một tập thể nhỏ…  
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức 
- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá 

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm 

3. Thái độ 
- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

52 Dịch văn bản 

chuyên sâu 

1. Kiến thức: 

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang 
trọng khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. 

2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch văn bản chuyên sâu về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang 
tiếng Anh cũng như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp. 
4. Năng lực 

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản chuyên sâu. 

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Dịch ngôn bản 
chuyên sâu 

1. Kiến thức: 
Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, 

tục ngữ trong tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt về ngôn 

ngữ và văn hoá. 

2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học; và 

xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 
3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.  

4. Năng lực 
Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản. 

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Thực tập chuyên 

ngành 1 

  3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 

thực tập 

55 Thực tập chuyên 
ngành 2 

  4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 
thực tập 

56 Kỹ năng sử dụng 

tiếng Anh 

1. Đọc 

1.1. Kiến thức 

Có thể hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc 

lại các đoạn khó. 

1.2. Kĩ năng 
+ Đọc lấy thông tin và lập luận 

- Có thể hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, 

xác định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng. 
+ Đọc tìm thông tin 

- Có thể đọc lướt nhanh các văn bản dài và phức tạp để định vị được các thông tin hữu ích. 

- Có thể nhanh chóng xác định nội dung và mức độ hữu ích của các bài báo và các bản báo cáo liên quan đến nhiều loại chủ đề 
chuyên môn để quyết định xem có nên đọc kỹ hơn hay không. 

+ Đọc văn bản giao dịch 

- Có thể hiểu các loại thư từ, tuy nhiên đôi lúc phải sử dụng từ điển. 
- Có thể hiểu tường tận các bản hướng dẫn dài, phức tạp về một loại máy móc hay quy trình mới, kể cả không liên quan đến lĩnh vực 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1001 

 
chuyên môn của mình, tuy nhiên vẫn cần đọc lại các đoạn khó. 
+ Đọc xử lý văn bản 

Có thể tóm tắt các đoạn văn bản dài, khó. 

1.3. Thái độ 
Sinh viên học tập nghiêm túc, hăng say, có mục tiêu cụ thể, tích cực trong các hoạt động cá nhân cũng như trao đổi, thảo luận theo 

cặp, theo nhóm. 

2. Viết 
2.1. Kiến thức 

Có thể viết bài chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật những ý quan trọng, mở rộng lập luận và quan 

điểm hỗ trợ cho bài viết với các bằng chứng, ví dụ cụ thể và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp. 
2.2. Kỹ năng 

- Viết sản sinh: Viết sáng tạo 

Có thể viết những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, 

phù hợp với độc giả. 

- Viết sản sinh: Viết báo cáo và tiểu luận 
Có thể viết những bài bình luận rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ về những chủ đề phức tạp, nhấn mạnh những điểm quan trọng nổi bật có 

liên quan. 

Có thể viết triển khai ý và bảo vệ quan điểm của mình với độ dài nhất định, với các ý kiến, lập luận và các minh chứng cụ thể. 
- Viết tương tác: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết tương tác 

Có thể thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác, liên kết người đối thoại một cách linh hoạt và hiệu quả. 

- Viết tương tác: Thư từ giao dịch 
Có thể thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác trong các thư tín cá nhân, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả, bao gồm thể hiện các 

cung bậc cảm xúc, cách nói bóng gió và bông đùa. 

- Viết tương tác: Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu 
Có thể viết các ghi chú truyền đạt thông tin đơn giản về những nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên và những 

người thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, làm rõ được các điểm quan trọng trong tin nhắn. 

Có thể hiểu các tin nhắn có nội dung yêu cầu hoặc giải thích vấn đề. 
2.3. Thái độ 

Sinh viên học tập nghiêm túc, hăng say, có mục tiêu cụ thể, tích cực trong các hoạt động cá nhân cũng như trao đổi, thảo luận theo 

cặp, theo nhóm. Hoàn thành tốt các bài viết được giao. Có ý thức học hỏi, khắc phục các lỗi còn gặp phải để phát triển các kĩ năng 
viết ngày càng tốt hơn. 

3. Từ vựng – Ngữ pháp  

3.1. Kiến thức: Sinh viên được củng cố và nâng cao về từ vựng và ngữ pháp để làm được các dạng thức bài thi theo trình độ 5 (C1) – 
khung năng lực châu Âu. Củng cố các kiến thức về Từ vựng: cụm danh từ/ động từ/ tính từ (Noun/ Verb/ Adjective Phrases), tiền tố 

và hậu tố (Prefixes and Suffixes), Sự kết hợp từ (Collocations),.. cũng như các kiến thức về Ngữ pháp: Thì (Tenses), Câu (Sentence 

Types), Mệnh đề quan hệ (Relative clauses), Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clauses), … 
3.2. Kỹ năng: Vận dụng tốt kiến thức về Ngữ pháp và Từ vựng để hoàn thành các bài thi liên quan.  

3.3. Thái độ: Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ. Hoàn thành các yêu cầu và bài tập được giao.  

57 Biên dịch chuyên 
ngành tiếng Anh 

(TC) 

1. Kiến thức: 
- Học phần Biên dịch chuyên ngành (Dịch Anh Việt – Việt Anh) trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về lý thyết dịch – 

phương pháp dịch, kỹ thuật dịch – và chủ yếu thực hành biên dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Anh. 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển các kỹ năng biên dịch tài liệu chuyên ngành ở sinh viên 

- Học phần giúp sinh viên tiếp tục nâng cao kĩ năng đọc – hiểu tiếng Anh, củng cố và phát triển kiến thức ngữ pháp, tiếp tục phát triển 

các kĩ năng từ vựng, vận dụng và phát triển kiến thức về cở sở văn hóa Việt Nam và cơ sỏ văn hóa Anh – Mỹ. 
3. Thái độ: 

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực: 

- Học hết 04 tín chỉ Biên dịch chuyên ngành, sinh viên biên dịch tốt được các văn bản chuyên ngành hẹp, chuyên sâu. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Các mảng chuyên ngành mà sinh viên sẽ được trau dồi gồm: Đất nước con người, giáo dục, kinh tế, môi trường, công nghệ thông 
tin…. 

58 Phiên dịch chuyên 

ngành tiếng Anh 
(TC) 

1. Kiến thức: 

- Học phần Phiên dịch chuyên ngành tiếng Anh (Dịch Anh Việt – Việt Anh) trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về 
phương pháp dịch, kỹ thuật dịch – và chủ yếu thực hành phiên dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Anh. 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển các kỹ năng phiên dịch tài liệu chuyên ngành ở sinh viên 
- Học phần giúp sinh viên tiếp tục nâng cao kĩ năng nghe – hiểu tiếng Anh, củng cố và phát triển kiến thức ngữ âm, tiếp tục phát triển 

các kĩ năng từ  

vựng, vận dụng và phát triển kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội…để phiên dịch hiệu quả. 
3. Thái độ: 

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực: 

- Học hết 04 tín chỉ Phiên dịch chuyên ngành tiếng Anh, sinh viên phiên dịch tốt được các văn bản chuyên ngành hẹp, chuyên sâu. 

- Các mảng chuyên ngành mà sinh viên sẽ được trau dồi gồm: Sức khỏe-y tế, giáo dục-đào tạo, kinh tế, môi trường khí hậu, công 
nghệ thông tin, giải trí, thể thao…. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8.2 Ngôn ngữ Anh (Áp dụng cho K45 - K46)       

1 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  1 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  1 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 
nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Tiếng Trung HSK2 

1 

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp.  

Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó 

nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học.  
2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận. Rèn luyện cho sinh viên phát âm 

tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông 

tin. Có khả năng làm việc nhóm. 
3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học 

và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 
trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK 1 vào thực tế. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Tiếng Hàn Quốc 1 1. Về kiến thức:  

- Nghe và nói tiếng Hàn sử dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản 
- Đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn cơ bản được học trong khóa học và liên quan đến bản thân, gia 

đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày. 

2. Kỹ năng: 
- Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học 

- Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề có trong nội dung khóa học, có thể tham gia 
vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn tuy còn hạn chế. 

3. Thái độ: 

Phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam 
4. Năng lực: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Người học có được những khả năng như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với mọi người, mua 
sắm.  

7 Tiếng Việt thực 

hành 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về 

vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người 
học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và 

tạo lập văn bản, kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 
học, tự nghiên cứu. 

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 

trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng 
Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong 

học tập, nghiên cứu 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Cơ cở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc 

trưng cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 
- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 
- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi 

trường giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và 
đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, 
không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết 

các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để 
đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Tin học 1. Kiến thức:  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 
Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 
- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 
học) 

10 Lý luận chính trị 1 

(Triết học Mác-

Lênin) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 
hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 
người.  

3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Tiếng Trung HSK2 

2 

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cho sinh viên ở trình độ sơ cấp. Thông qua các bài học cung 

cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử dụng từ ngữ, những cụm từ cố 

định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể trong các tình huống giao tiếp 
để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường. 

2. Kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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cho sinh viên phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán 
đoán và tổng hợp thông tin.  

3.Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, học 

và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Tiếng Trung HSK2 

3 

1. Kiến thức:  

Có kiến thức về cách sử dụng từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học phần để vận dụng linh hoạt khi đọc các bài hội 

thoại, các đoạn văn ngắn liên quan đến các chủ đề như: đưa tiễn tại sân bay, chuyển nhà, thuê phòng, tìm người bị lạc hoặc đồ vật bị 
mất, giới thiệu đặc điểm chung của một quốc gia, các hoạt động ngoại khóa trong trường học, ẩm thực, động vật, bệnh tật, du lịch, 

cảm nhận về phong cảnh, trải nghiệm học tập và sinh sống tại Trung Quốc, quan điểm về sự thành công, về hôn nhân, về đạo làm con 

và triết lý nhân sinh, nghệ thuật kinh kịch của Trung quốc và các câu chuyện cười. 
Thông qua các bài học cung cấp kiến thức cho người học những mẫu câu, kết cấu thường gặp trong giao tiếp, cách phán đoán, sử 

dụng từ ngữ, những cụm từ cố định … trên cơ sở đó nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người học. Sau khi học xong các bài học cụ thể 

trong các tình huống giao tiếp để đến khi học hết chương trình có thể giao tiếp được ở các chủ điểm thông thường. 
2. Kỹ năng:  

Khả năng phân tích, khám phá tri thức, hình thành tư duy bao quát về hệ thống từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện trong học 

phần. Nghe-Nói-Đọc-Viết về các mẫu câu, bài đọc và hội thoại đơn giản, đọc hiểu, thảo luận, làm việc theo nhóm. Rèn luyện cho sinh 
viên phát âm tương đối chuẩn ngữ âm Bắc Kinh, biết được quy tắc viết chữ Hán, kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và 

tổng hợp thông tin.  

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, luyện viết chữ, 
học và đọc nhiều tài liệu tiếng Trung Quốc. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay giáo viên trên lớp. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp xuất hiện 

trong học phần kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc HSK2.2 vào thực tế. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Tiếng Hàn Quốc 2 1. Kiến thức: 

- Phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao 

- Biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn ngữ thông dụng 

2. Kỹ năng: 

- Nâng cao kả năng giao tiếp một cách hiệu quả và phù hợp 

- Phát triển và sử dụng các chiến lược giúp người học tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân 
3. Thái độ: 

- Phát triển năng lực sử dụng tiếng hàn trong xã hội Hàn Quốc và bối cảnh văn hóa Hàn 

- Nâng cao hiểu biết về sử dụng tiếng Hàn trong đời sống xã hội và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa 
4. Năng lực: 

- Có khả năng giao tiếp trong các tình huống của đời sống hàng ngày như gọi điện thoại và nhờ giúp đỡ.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Tiếng Hàn Quốc 3 1. Kiến thức: 

- Phát triển nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ 
- Giúp người học có khả năng hiểu được cả văn bản nói và viết tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày 

2. Kỹ năng: 
- Nâng cao kỹ năng giao tiếp (sử dụng từ vựng và ngữ pháp ở trình độ trung cấp) 

- Việc sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan sẽ giúp người học có khả năng hiểu được cả ngôn ngữ Hàn nói và viết để 

giao tiếp bằng lời nó và văn bản trong nhiều tình huống của đời sống hàng ngày. 
- Sử dụng các chiến lược sẽ giúp người học tự kiểm soát việc học của khả năng giao tiếp của bản thân 

3. Thái độ: 

- Nhận thức được sự khac biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn 
- Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối 

với người bản ngữ  

4. Năng lực: 
- Có khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm 

- Có được khả năng giao tiếp hàng ngày 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Tổng quan hành 

chính - văn phòng 

1. Kiến thức: Học phần Văn phòng cấp ủynhằm trang bị cho người học hệ thống kiến thức tổng quan về công tác văn phòng cấp ủy 

các cấp như: Khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động của văn phòng cấp ủy, 
phương thức điều hành văn phòng cấp ủy 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng: Hình thành cho người học kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào tổ chức hoạt động văn phòng cấp ủy như hòan thiện bộ 
máy, nhân sự, xây dựng quy chế làm việc, tổ chức điều kiện làm việc, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ trong văn phòng cấp ủy và 

thực hiện nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy như: giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị, ban hành quyết định, thực hiện 

công tác thông tin, tổng hợp, công tác văn thư, lưu trữ, thư từ tiếp dân, giúp cấp ủy tổ chức các mối quan hệ, các kênh giao tiếp. 
3. Thái độ: Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của văn phòng cấp ủy;có thái độ nghiêm túc, chủ động trong tiếp cận và xử lý các 

vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ của văn phòng cấp ủytrong thực tiễn. 

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng 

1. Kiến thức: Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận về thư ký văn phòng: khái niệm, 

chức năng, nhiệm vụ, vị trí của người thư ký văn phòng; những năng lực và phẩm chất cần thiết đối với thư ký văn phòng; kiến thức 

cơ bản về một số nghiệp vụ của người thư ký văn phòng như: thu thập và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tiếp khách, đãi khách, tổ 
chức hội họp, tổ chức chuyến đi công tác.  

2. Kỹ năng: Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản sau: 

- Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, cơ quan;  
- Truyền đạt, trao đổi thông tin với các đối tượng giao tiếp;  

- Tiếp khách, đãi khách;  

- Tổ chức hội nghị, hội thảo; 
- Tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, cơ quan;  

- Xử lý các tình huống thực tế có liên quan đến các nghiệp vụ của người thư ký văn phòng. 

3. Thái độ: Học xong học phần, sinh viên có thể hình thành, rèn luyện những phẩm chất và năng lực cần thiết của chuyên viên, nhân 
viên văn phòng; có thái độ tôn trọng các đối tượng giao tiếp; thái độ làm việc nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của 

cơ quan, có tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc. 

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Luyện âm 1. Kiến thức 

- Nhận biết và phân biệt được hệ thống các âm trong tiếng Anh. 

- Phân biệt được phụ âm và nguyên âm. 
- Hiểu được kiến thức về các kiểu nhấn âm và ngữ điệu khác nhau trong tiếng Anh. 

2. Kỹ năng 

- Phát âm chuẩn từng âm riêng lẻ cũng như kết hợp các âm với nhau. 
- Nhấn được trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu. 

- Tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm thường gặp. 

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 
3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, có tinh thần hợp tác làm việc theo cặp/nhóm. 
- Có ý thức tự học và rèn luyện ở nhà. 

4. Năng lực 

- Năng lực tư duy phản biện. 
- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề. 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức.  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm. 
- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn n 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Lý luận chính trị 2 

(Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin) 

1. Kiến thức:  

Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng : 
Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ  
Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập  

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

Năng lực hợp tác. 
Năng lực làm việc nhóm  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Lý thuyết dịch 1. Kiến thức:  

Dựa trên nền tảng ngữ pháp vững chắc sinh viên được tiếp cận với lý thuyết biên dịch để các em nắm vững nguyên lý, phương pháp, 
và kỹ thuật dịch văn bản sao cho đạt hiệu quả cao nhất.  

- Cung cấp cho sinh viên lý thuyết phiên dịch để các em nắm vững những đòi hỏi về kỹ năng và thủ pháp của công tác phiên dịch 

2. Kỹ năng:  
- Kiến thức về Lí thuyết dịch sẽ tạo cơ sở để sinh viên học môn Thực hành dịch, môn này tích hợp của cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, 

viết. 

3. Thái độ 
Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực  
Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Ngữ pháp học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Nắm vững dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các lớp từ loại trong tiếng Anh cũng như mối quan hệ giữa các lớp từ loại liên 

quan đến dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của chúng.  
- Nắm vững hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các kiểu mệnh đề và bổ ngữ cũng như mối quan hệ giữa các mệnh đề. 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
- Nhận biết và tái tạo các lớp từ loại về cả dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng ở cấp độ từ, cụm từ và câu 

- Phân tích và kiến tạo mệnh đề, bổ ngữ về hình thức, ý nghĩa và chức năng ở mức độ sâu. 

- Biến đổi và xây dựng câu một cách thuần thục. 
- Hoàn thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói riêng 

và năng lực ngôn ngữ nói chung. 

- Nói, viết câu chính xác hơn, giảm thiểu lỗi ngữ pháp thường mắc phải cũng như cải thiện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và những kỹ 
năng khác. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 
tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Năng lực phân tích và tổng hợp khái quát 

2 HK2 

+ 

HK3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Nghe - Nói 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để có thể nghe và nói được các bài hội thoại về các chủ đề quen thuộc như du lịch, kỳ nghỉ, đồ 

ăn. 

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề quen thuộc  
- Nắm được quy tắc phát âm cơ bản như âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, 

have to). 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nắm được bố cục của một bài thi nghe và nói định dạng KET. 
2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi.  

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.  
- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi KET. 

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học.  

3. Thái độ 
- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập. 

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Đọc - Viết 1 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Về môn đọc : Hiểu được cách sử dụng từ vựng. Nắm được nội dung, ý nghĩa các bài đọc được thể hiện thông qua chủ đề đa dạng 

được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.  

- Về môn viết: Bên cạnh đó, sinh viên nắm được các quy luật hình thành câu, cách kết nối câu và các dạng câu điển hình cụ thể trong 
tiếng Anh và có khả năng vận dung diễn đạt tốt thành các đoạn văn miêu tả ngắn một cách chính xác. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Về môn đọc: Nắm vững được các chiến lược và kỹ thuật đọc hiểu và có khả năng vận dụng vào các bài đọc có nội dung và chủ để 
khác nhau một cách hiệu quả nhất  

- Về môn viết: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào viết văn bản ngắn hiệu quả, rõ rang, mạch lạc 

3. Thái độ 
Hình thành quan điểm tích cực về thế giới, cuộc sống con người xung quanh. Có thái độ cụ thể , rõ ràng với các tình huống cụ thể. 

Hình thành tư duy phản biện và có trách nhiệm với các vấn đề xung quanh trong cuộc sống  

4. Năng lực  
- Năng lực vận dụng phương pháp, làm việc nhóm và phản biện  

- Năng lực dạy học phân hóa 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Nghe - Nói 2 1. Kỹ năng nói 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

1.1. Kiến thức 

- Nắm được lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm. 
- Nắm vững ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, khảo sát, 

nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…  

- Nắm được kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm tỉnh 
lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,… 

- Nắm được cấu trúc bài thi nói theo định dạng PET 

1.2. Kỹ năng: 
- Đặt câu hỏi, tiến hành khảo sát. 

- Nắm vững các kỹ năng học tập như ngôn ngữ lớp học, các kỹ năng nói,… 

- Sử dụng vốn từ vựng đã tích lũy được ở kỳ trước và được cung cấp ở kỳ này để trình bày, nói về một vấn đề. 
- Nói và thể hiện bản thân khá tự nhiên. 

- Kỹ năng tự học 

1.3. Thái độ: 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 
2. Kỹ năng nghe 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

2.1. Kiến thức 
Sinh viên được nghe các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức 

ngôn ngữ mà còn nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội. 

2.2. Kỹ năng: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán 

nội dung từ những câu hỏi phỏng vấn, nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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nghe truyện, nghe danh sách liệt kê, nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu 
hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

2.3. Thái độ: 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cá nhận, cặp, nhóm. 

24 Đọc - Viết 2 1. Kiến thức:  

- Về kỹ năng Đọc, sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể hiểu được ý nghĩa của các từ khóa thông qua nội dung bài đọc từ đó phát 

triển khả năng hiểu biết về kiến thức chung của các sự vật hiện tượng được mô tả. 
- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, sinh viên cóthể nắm vững cấu trúc và văn phong của những văn bản đơn giản như: tin 

nhắn, ghi chú cá nhân, đơn thư, biển chỉ dẫn, bưu thiếp, quảng cáo, thư mời, thông báo.  

2. Kỹ năng:  
- Về kỹ năng Đọc, kết thúc môn học, sinh viên có thể hình thành các kỹ năng, cách chiến lược đọc hiểu để vận dụng làm các bài đọc 

hiểu hiệu quả.  

- Về kỹ năng Viết, sau khi kết thúc môn học, người học có thể viết được những đoạn văn bản ngắn gọn, đơn giản như: bưu thiếp, 
quảng cáo, ghi chú, tin nhắn, thư từ thân mật trong khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế.  

3. Thái độ 

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có 
trách nhiệm với các vấn đề xung quanh  

4. Năng lực  

Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm 
việc nhóm, làm việc cá nhân.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Ngữ âm - âm vị học 1. Kiến thức:  

+ Sinh viên nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng, nắm được 
các yếu tố siêu đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng trên cơ sở đó có thể củng cố và phát triển 

năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. 

+ Sinh viên có thể hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng về ngữ âm – âm vị học tiếng Anh mà họ đã tiếp thu qua các môn phát 

triển kỹ năng thực hành tiếng.  

+ Sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

2. Kỹ năng:  
+ Sinh viên có khả năng phát âm chuẩn mực, tạo điều kiện phát triển kỹ năng nói. 

3. Thái độ 

Sinh viên cần: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Nghe - Nói 3 1. Kiến thức:  

Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái 

độ của người nói trong các hoạt động nghe về chủ đề; 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 
lược âm; 

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông 

qua các tài liệu được học sinh viên thu được không  
chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh thông tin, 
nhận ra thái độ quan điểm của người nói; 

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe FCE; 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định 
dạng đề thi nói FCE; 

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe – nói theo định dạng FCE.  

3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ; 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên; 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm; 
- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh; 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực  
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm; 

- Năng lực tư duy phản biện; 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề; 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức; 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

27 Đọc - Viết 3 1. Kiến thức:  
Kết thúc môn học, người học có vốn từ vựng, cấu trúc câu, kỹ năng đọc hiểu và kiến thức nền để có thể đọc hiểu những bài đọc về 

các chủ đề khác nhau như: văn hóa, giáo dục, đời sống, khoa học… Đồng thời, người học có kiến thức về cấu trúc đoạn văn, cách lập 

dàn ý, phát triển ý, cách viết câu chủ đề, câu bổ trợ và câu kết luận của đoạn văn thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân… 
2. Kỹ năng:  

- Về kỹ năng đọc: Kết thúc môn học, người học có kỹ năng đọc để tìm ý chính của bài đọc, đọc lướt để tìm thông tin chi tiết, đoán 

nghĩa của từ trong ngữ cảnh, đồng thời phát triển một số kỹ năng đọc khác như cách nhận biết ý chính, ý bổ trợ của mỗi đoạn, logic 
của bài đọc, phân biệt sự thật và ý kiến. Đồng thời, ngừoi học được rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi dưới dạng nhiều lựa chọn, điền câu 

vào đoạn văn, nối nhiều lựa chọn. 

- Về kỹ năng viết: Kết thúc môn học, người học có thể, nhận diện được các phần của một đoạn văn, viết được đoạn văn ngắn với 

lượng từ vựng khoảng 150-180 về những chủ đề quen thuộc, viết được những đoạn văn có bố cục và nội dung khá rõ ràng trong 

khuôn khổ từ vựng và ngữ pháp hạn chế. 

3. Thái độ 
 Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành thái độ tích cực, phát triển tư duy phản biện về các vấn đề xung quanh trong cuộc sống, có 

trách nhiệm với các vấn đề xung quanh. 

4. Năng lực  
Kết thúc khóa học, sinh viên hình thành năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức, năng lực hợp tác trong làm 

việc nhóm, làm việc cá nhân.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Nghe - Nói 4 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe lấy ý chính, ý chi tiết; nghe để phân loại 

thông tin; nghe hiểu các câu hỏi tu từ; nghe phân biệt giữa fact và opinion; 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: nhóm từ thể hiện quan điểm; ngữ điệu thể hiện sự không tán thành; ngữ điệu 
thể hiện cảm xúc thái độ trong khi giao tiếp; ngữ điệu trong câu hỏi và so sánh đối chiếu; 

- Giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau. Thông 

qua các tài liệu được học sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các kiến thức tự nhiên xã hội 
bao quát rộng lớn. 

2. Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe: nghe lấy ý chính, ý chi tiết; nghe để phân loại thông tin; nghe hiểu các câu hỏi tu từ; 
nghe phân biệt giữa fact và opinion; 

- Phát triển khả năng nghe cho các phần có trong bài thi nghe IELTS 

- Giúp sinh viên thực hành các kỹ năng nói một cách thành thục trong giao tiếp hàng ngày cũng như bám sát định dạng đề thi nói 
IELTS  

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 
- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

4. Năng lực  

Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 
- Năng lực tư duy phản biện. 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề. 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức. 
- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

29 Đọc - Viết 4 1. Kiến thức:  

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác 
nhau của cuộc sống như bản ngã, suy nghĩ, kĩ năng sống, tương lai… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, định dạng và 

phương pháp viết một bài báo cáo miêu tả bảng biểu/ quá trình/ bản đồ.  

2. Kỹ năng:  
- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 3, đồng thời được trang bị các 

kỹ năng tìm kiếm nhanh thông tin chi tiết trong bài, xác định quan điểm của tác giả, cách đọc nhanh hơn, hiểu một số thuật ngữ quan 

trọng, sử dụng giản đồ, xác định thứ tự các sự kiện, đọc số liệu và xác định nguồn thông tin. Người học được luyện tập các dạng bài 
cơ bản của kì thi đọc IELTS.  

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các loại bảng biểu/ quá trình/ bản đồ; có thể đọc và phân tích 

các số liệu/ thông tin trong bảng biểu/ biểu đồ/ bản đồ, có thể sử dụng các cấu trúc, các cách diễn đạt để viết bài báo cáo miêu tả bảng 
biểu/ quá trình/ bản đồ bằng tiếng Anh (Academic IELTS Writing Task 1)  

3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 
- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực  

- Năng lực tư tư duy phản biện 

- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  
- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Dịch câu 1. Kiến thức: 

Sinh viên tích lũy được nền tảng từ vựng tiếng Anh bậc cao (từ loại, chủ điểm, đồng nghĩa, trái nghĩa); ngữ pháp tiếng Anh bậc cao; 
hình tượng ngôn ngữ, đặc ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Anh. Sinh viên phân biệt được văn nói với văn viết, văn phong trang 

trọng với văn phong không trang trọng trong tiếng Anh. Từng bước sinh viên phân tích được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá 

giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 
2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch câu đơn lẻ về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

cũng như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 
3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.  

4. Năng lực 
Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ câu. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Lý luận chính trị 3 

(Chủ nghĩa xã hội 
khoa học) 

1. Kiến thức 

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

 

2. Kỹ năng 
Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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động, thù địch. 
 

3. Thái độ 

Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

32 Nghe - Nói 5 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học) 

- Hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp nâng cao để thực hiện các hoạt động nghe và nói tiếng Anh hiệu quả về các chủ đề học thuật và 
chuyên sâu như rủi ro, thừa kế và xung đột.  

- Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức về các về các chủ đề học thuật và xã hội 

- Nắm được quy tắc phát âm các phạm trù ngữ âm trong tiếng Anh 
- Nắm được các chiến lược nghe ghi và lập luận ý 

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: (chi tiết trong phần mô tả môn học) 

- Vận dụng các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề học thuật.  
- Vận dụng các kỹ năng nghe ghi để ghi chép nội dung của bài giảng/bài nói chuyện. 

- Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và nâng cao.  

- Diễn đạt ý có lập luận và minh chứng cụ thể 
- Sử dụng kỹ năng học được để làm các phần của bài thi VSTEP. 

- Áp dụng các kỹ năng học đa dạng (study learning) vào quá trình tự học.  

- Phát triển và áp dụng kỹ năng tư duy phản biện trong các hoạt động nghe và nói tiếng Anh để đạt được mục đích giao tiếp tốt.  
3. Thái độ 

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập. 

- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 
- Phát triển tinh thần tôn trọng, lắng nghe, và phản biện xây dựng cho ý kiến của người tham gia cùng đối thoại.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Đọc - Viết 5 1. Kiến thức:  

Kết thúc học phần, người học được cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc về các chủ đề khác 
nhau của cuộc sống như mạng xã hội, thể thao, ngôn ngữ, và văn hóa-văn minh,… Đồng thời, người học được trang bị vốn từ vựng, 

định dạng và phương pháp viết các loại thư khác nhau. .  

2. Kỹ năng:  
- Về kỹ năng Đọc: Kết thúc môn học, người học củng cố các kỹ năng đã học ở học phần Kỹ năng Đọc 4, đồng thời được trang bị các 

kỹ năng đọc các bài đọc dài và chuyên sâu như Xác dịnh quan điểm và thái độ của người viết, Xác định các nội dung đối lập và từ 

ngữ quy chiếu, Xác định thông tin thực tế và quan điểm, tóm tắt, …. Người học được luyện tập các dạng bài cơ bản của bài thi Đọc 
TOEFL.  

- Về kỹ năng Viết: Kết thúc môn học, người học có khả năng nhận dạng các dạng bài viết thư hoặc các loại báo cáo; có thể sử dụng 

các cấu trúc, các cách diễn đạt để viết các dạng bài viết thư khác nhau.  

3. Thái độ 

- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ. 
- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập và thụ đắc tiếng nước ngoài. 

4. Năng lực  

- Năng lực tư tư duy phản biện 
- Năng lực xác định và giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Nói - Viết 6 1. Kỹ năng nói 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

1.1. Kiến thức 
- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Nắm vững các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề.  
1.2. Kỹ năng: 

- Giao tiếp trong các tình huống hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc. 

- Hiểu và sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống trang trọng/ nghi lễ (formal) trong giao tiếp xã hội. 
- Sử dụng các cấu trúc câu và vốn từ vựng cụ thể, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ. 

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến nhanh, tự nhiên.  

- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp 
- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức 

1.3. Thái độ: 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 

- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

2. Kỹ năng viết 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 
2.1. Kiến thức 

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại.  

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận. 
- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài mô tả bảng biểu.  

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt s và các cấu trúc dùng trong mô tả bảng biểu.  

2.2. Kỹ năng 
- Liên kết các câu và đoạn văn (ba hoặc bốn đoạn) để hình thành các đoạn viết thể hiện rõ ý chính và các chi tiết minh chứng. Văn 

phong và nội dung phù hợp với người tiếp nhận thông tin.  

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống, ví dụ minh họa phù hợp, với vốn từ 
vựng và ngữ pháp phong phú, thể hiện tư duy phản biện và hiểu biết cá nhân tương đối sâu sắc.  

- Viết được những bài luận thể hiện quan điểm cá nhân thể hiện sự đồng ý hay phản đối.  

 - Viết được những bài mô tả bảng biểu có bố cục và nội dung rõ ràng 
2.3. Thái độ 

- Tự học để trang bị cho mình những kĩ năng viết câu và sử dụng từ vựng đa dạng, hiệu quả, đồng thời tự ý thức trang bị cho mình 

kiến thức văn hóa, khoa học và xã hội cần thiết để phát triển ý cho bài viết. 
- Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm. 

2.4. Năng lực 

 - Năng lực tư duy phản biện. 
 - Năng lực xác định và giải quyết vấn đề. 

 - Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức. 

 - Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm. 
 - Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Nghe-Đọc 6 1. Kiến thức:  

Sinh viên được đọc các văn bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài học, sinh viên không chỉ tích lũy được kiến thức ngôn 
ngữ mà còn nắm được kiến thức tự nhiên, xã hội bao quát, rộng lớn. 

2. Kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm được kỹ năng làm các dạng bài Nghe, Đọc khác nhau theo định dạng IELTS như nghe hoàn 
thành mẫu đơn, ghi chú, nghe dự đoán câu trả hay đọc hoàn thành thông tin vào sơ đồ, đọc trả lời các câu hỏi ngắn, nghe, đọc trả lời 

câu hỏi dạng Yes / No / Not given, True / False / Not given hay câu hỏi nhiều lựa chọn. 

3. Thái độ: 
Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như quá trình tự học, 

tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
Phát triển năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu,… 

Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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36 PPNCKH trong 

ngành tiếng Anh 
1. Kiến thức và kỹ năng:  
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Hiểu các loại hình nghiên cứu khác nhau 

- Biết về các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu 
- Xác định được vùng nghiên cứu trong giáo dục ngoại ngữ 

- Thiết kế các câu hỏi nghiên cứu hợp lý, đi vào trọng tâm của một nghiên cứu về ngoại ngữ 

- Phát triển đề cương nghiên cứu thích hợp 
- Xây dựng một vài công cụ thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu như câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay quan sát 

- Viết một đề xuất nghiên cứu 

2. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và củng cố niềm say mê nghiên cứu khoa học trong sinh 

viên 

3. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

37 Dịch văn bản 1. Kiến thức: 

Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang 
trọng khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. 

2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch văn bản về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh 
cũng như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.  

4. Năng lực 

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Từ vựng - Ngữ 
nghĩa  

1. Kiến thức: 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  

- Từ và các đặc điểm của từ.  

- Các phương thức cấu tạo từ và mối quan hệ từ vựng.  
- Nghĩa của từ, nghĩa của câu và nghĩa lời nói.  

2. Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Ngữ pháp thực hành 1. Kiến thức: 

 Môn học cung cấp cho SV/HV dạng thức và chức năng của các phạm trù ngữ pháp bậc trung – cao cấp cần phải nắm vững khi sử 

dụng tiếng Anh để giao tiếp. 
2. Kỹ năng: 

 Trên cơ sở các kiến thức đã học, SV/HV có kỹ năng sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong giao tiếp.  

3. Thái độ 
SV/HV hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tăng độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông 

báo. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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4. Năng lực  
SV/HV hình thành được năng lực sử dụng ngữ pháp tiếng Anh nói và viết một cách tự nhiên và linh hoạt trong các tình huống giao 

tiếp. 

40 Lý luận chính trị 4 
(Tư tưởng Hồ Chí 

Minh) 

1. Kiến thức 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

 
2. Kỹ năng 

Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

 

3. Thái độ 
Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

 
4. Năng lực 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Lý luận chính trị 5 

(Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam) 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 

1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 
thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 
tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

Phẩm chất chính trị 

Trách nhiệm công dân 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Nghe - Đọc 7 1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nâng cao kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 

mang tính học thuật. 
- Giúp sinh viên nâng cao khả năng phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, 

lược âm. 

- Giúp sinh viên được đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật 
phức tạp. Thông qua các tài liệu được nghe và đọc, sinh viên thu được không chỉ các kiến thức ngôn ngữ mà còn nắm bắt được các 

kiến thức tự nhiên xã hội bao quát rộng lớn. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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2. Kỹ năng:  
- Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, 

ghép thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

- Phát triển khả năng nghe bài giảng, diễn thuyết và ghi chép thông tin quan trọng.  
- Giúp sinh viên nắm được và có thể sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý 

chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn 

thông tin, quan điểm của người viết. 
- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành  

người đọc độc lập và có kỹ năng. 

3. Thái độ 
Sinh viên cần: 

Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

 Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

42 Nói - Viết 7 1. Kỹ năng nói 
Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

1.1. Kiến thức 

- Nắm được lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm. 
- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu cầu, phản hồi 

tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi. 

- Nắm vững các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề.  

1.2. Kỹ năng: 

- Diễn đạt ý một cách trôi chảy, tức thời, gần như không gặp khó khăn. 

- Sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, làm chủ vốn từ, đủ khả năng xử lý và ứng biến khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo. 
- Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp. 

- Tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển ý tưởng cụ thể thành những kết luận phù hợp. 

- Thuyết trình rõ ràng, tổ chức ý một cách khoa học các chủ đề phức tạp. 
- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan. 

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức. 

1.3. Thái độ: 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp, nhóm. 

- Tự tin khi giao tiếp với người Anh hoặc người nước ngoài nói tiếng Anh. 
- Chủ động tham gia vào các cuộc hội thoại ở những nơi có sử dụng ngôn ngữ. 

2. Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

2.1. Kiến thức 
- Nắm vững định dạng của một bức và ngôn ngữ sử dụng trong viết thư. 

- Nắm được kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài luận hay theo chuẩn Vstep ở cấp độ C1/ cận C1. 

- Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại bao gồm: giải thích nguyên 
nhân và chỉ ra kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại. 

- Nắm được kiến thức về từ vựng nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức dùng trong viết bài luận. 

2.2. Kỹ năng 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Viết khoa học 1. Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên có thể:  
Hiểu được những phạm trù và những kỹ thuật khác nhau để viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ 

như đặc điểm của ngôn ngữ học thuật, cách chiển khai ý trong văn học thuật, sự khác biệt giữa tóm tắt và diễn giải, các chiến lược 

diễn giải, quy tắc trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA, các chiến lược trích dẫn tài liệu, bố cục của các phần trong báo cáo nghiên cứu 
(giới thiệu, lý thuyết, phương pháp, kết quả, thảo luận và kết luận) và chiến lược viết các phần này hiệu quả.  

2. Kỹ năng: Kết thúc môn học, sinh viên có thể: 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Áp dụng được những kỹ thuật cụ thể vào thực hành viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Ví dụ các kỹ 
năng đó là: 

- Viết theo mạch logic thông tin 

- Diễn giải thông tin 
- Trích dẫn tài liệu 

- Lập kế hoạch viết nội dung cho phần lý thuyết  

- Xác định cấu trúc của phần kết quả, thảo luận và kết luận 
- Sử dụng ngôn ngữ nhấn mạnh (boosting) và nói giảm (hedging) 

3. Thái độ 

- Ý thức được tầm quan trọng của quá trình tự học để phát triển năng lực học tập. 
- Phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm trong quá trình thảo luận, làm việc theo cặp và làm việc nhóm. 

- Phát triển tinh thần tôn trọng với những sản phẩm nghiên cứu khoa học.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Ngữ pháp học 1. Kiến thức:  
- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, 

và các hướng nghiên cứu chính trong ngữ dụng 

học.  
- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba 

nhân tố này trong nghiên cứu ngôn ngữ.  

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa 
thanh, hiểu thế nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp …  

- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội 

thoại (hàm ý) và hàm nghĩa.  
- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời 

và hành động mượn lời). 

2. Kỹ năng: 

- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không 

xác định; phân biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ.  

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu. 
- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu.  

- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động 

mượn lời…  
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 
trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Ngữ dụng học 1. Kiến thức:  

- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của ngữ dụng học, ý nghĩa của việc nghiên cứu ngữ dụng học, 
và các hướng nghiên cứu chính trong ngữ dụng 

học.  

- Xác định được vị trí và vai trò của ngữ dụng học trong mô hình tam phân (kết học nghĩa học - dụng học) và mối quan hệ của ba 
nhân tố này trong nghiên cứu ngôn ngữ.  

- Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, hiện tượng trực chỉ, hồi chỉ, hiện tượng đa 

thanh, hiểu thế nào là phương pháp lập luận cũng như các qui tắc giao tiếp …  
- Hiểu, phân biệt và xác định được các nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ như: tiền giả định (xác định các loại tiền giả định), hàm ẩn hội 

thoại (hàm ý) và hàm nghĩa.  

- Hiểu được lý thuyết hành vi ngôn ngữ; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi ngôn ngữ (hành động tạo lời, hành động tại lời 
và hành động mượn lời). 

2. Kỹ năng: 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1026 

 
- Biết cách nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ. Phân biệt được quy chiếu xác định và quy chiếu không 
xác định; phân biệt được hiện tượng trực chỉ và hồi chỉ.  

- Biết cách nhận diện và phân biệt tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa trong câu. 

- Biết cách xác định và tổ chức các yếu tố tiền giả định trong câu.  
- Biết cách xác định và phân biệt các kiểu hành vi ngôn ngữ: hành động tạo lời, hành động tại lời (gián tiếp và trực tiếp) và hành động 

mượn lời…  

3. Thái độ 
Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học 

tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công 

việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 

về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

46 Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững các nội dung sau:  
+ Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch.  

+ Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy định…) 

+ Quy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn khách, 
công tác kết thúc chuyến đi) 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động hướng dẫn du lịch. 

2. Kỹ năng: 
- Có kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch (toàn quy trình hoặc từng khâu riêng lẻ) với tư cách là hướng dẫn viên. 

- Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 
4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tự học  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Tổng quan Du lịch 1. Kiến thức: Nắm được những tri thức tổng quan về hoạt động du lịch và khoa học du lịch; quá trình hình thành và phát triển của 

ngành du lịch thế giới và Việt Nam; các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch; mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực khác; 
thời vụ, đặc điểm và biện pháp khắc phục tính thời vụ du lịch; nhiệm vụ và vai trò của người làm du lịch… 

2. Kỹ năng: Thu thập tài liệu phục vụ cho việc học môn Tổng quan Du lịch; Kỹ năng thuyết trình, phản biện; Biết cách vận dụng 

những tri thức nêu trên vào việc kết hợp kiến thức liên ngành cũng như thực hiện nghiệp vụ du lịch. 
3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc;Có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ tốt; Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho 

bản thân sinh viên. 

4.Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Văn hoá Anh - Mỹ 

(tự chọn) 

 1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên tiếp cận với hai nước Anh và Mỹ, đặc biệt là về các khía cạnh lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tôn giáo, hệ thống 
chính trị, giáo dục của các nước đó, các phương tiện truyền thông và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa hai nước đó.  

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, và một số kỹ năng thực hành như tranh luận, hỗ trợ và làm quen với 

các vai trò như quản lý một tập thể nhỏ…  
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nói: sinh viên có thể thảo luận và giới thiệu khái quát về văn hoá Anh, Mỹ trong các lĩnh vực đã cung cấp ở phần kiến thức 
- Kỹ năng đọc: sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên sâu học thuật về lĩnh vực văn hoá 

- Kỹ năng thuyết trình: sinh viên có thể làm việc nhóm, soạn powerpoint và thuyết trình nhóm 

3. Thái độ 
- Có ý thức tôn trọng môn học và thái độ học tập tích cực, chủ động 

- Trân trọng tiếng mẹ đẻ 

- Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo có chọn lọc trong học tập, tiếp nhận tiếng nước ngoài. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 
- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

49 Giao tiếp liên văn 

hóa (TC) 

1. Kiến thức: Nắm vững về văn hóa, liên văn hóa, giao tiếp văn hóa, giao tiếp liên văn hóa. 

2. Kỹ năng: Có kĩ năng so sánh và đối chiếu văn hóa. 
3. Thái độ: Định hướng hành vi giao tiếp. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong cảnh huống. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Kỹ năng thế kỷ 21 1. Kiến thức:  
- Giúp sinh viên nắm được kiến thức về kỹ năng thế kỷ 21 là gì, vai trò của kỹ năng thế kỷ 21 và khung kỹ năng thế kỷ 21 gồm những 

kỹ năng cơ bản nào,  

- Giúp sinh viên nắm được khái niệm và vai trò của những kỹ năng cơ bản nhất như: Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, Giao 
tiếp, Hợp tác, Đổi mới và Sáng tạo, Làm việc trong môi trường đa văn hóa, v.v… 

- Cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành gắn với thực tiễn để áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề. 

2. Kỹ năng:  

- Sử dụng được những kỹ năng thế kỷ 21 để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như tao ra một môi trường học thúc đẩy sáng 

tạo, đổi mới của học sinh sau này. 

- Phát triển kinh nghiệm về việc sử dụng kỹ năng thế kỷ 21 và tạo ra được công cụ đánh giá năng lực thế kỹ 21 nhằm hỗ trợ sự phát 
triển của học sinh sau này. 

3. Thái độ 

Sinh viên cần: 
- Có sự hiểu đúng đắn về yêu cầu khẩn thiết của viêc phát triển kỹ năng thế kỷ 21 đối với chính bản thân mỗi người học (vai trò của 

kỹ năng thế kỷ 21 với tuyển dụng, với giáo dục) 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 
Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Phân tích diễn ngôn 

(TC) 

1. Kiến thức: 

 Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn từ góc độ ngôn ngữ học, để người học có thể lý giải quá trình con 

người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, những mối quan hệ chặt chẽ giữa “sản phẩm ngôn từ” với người nói (người viết), người tiếp 
nhận, chu cảnh giao tiếp và các kiến thức liên quan. 

2. Kỹ năng: 

 Trên cơ sở các kiến thức đã học, học viên có thể thực hiện phân tích các kiểu loại diễn ngôn cụ thể 
3. Thái độ 

Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
.4. Năng lực  

Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó, sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản 
về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

52 Ngôn ngữ học đối 

chiếu (TC) 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử phát trienr của ngôn ngữ học đối chiếu,  
- Giúp sinh viên phân biêt được ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học so sánh, 

- Gung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học, 

- Nắm được các bình diện đối hiếu ngôn ngữ và đối chiếu ngôn ngữ Việt – ngôn ngữ Anh (ngữ âm – âm vị, từ vựng – ngữ nghĩa, ngữ, 
câu đơn, phát ngôn) 

2. Kỹ năng 

- Hiểu và vận dụng được phương pháp, nguyên tắc và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ ở các cấp độ (động ngữ, danh ngữ, cú pháp) 
để tìm ra những nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó có thể áp dụng vào việc hoc ngoại ngữ 

hiệu quả hơn (tránh được những chuyển di tiêu cực hay ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ), hướng đến việc học ngoại ngữ một cách chuẩn 

mực, trong sáng và chính xác.  
3. Thái độ 

Sinh viên cần: 

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Ngôn ngữ và văn 

hóa (TC) 

1. Kiến thức: Nắm vững mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa với các lĩnh vực khác. 

2. Kĩ năng: Hình thành được phương pháp thụ đắc và sử dụng ngôn ngữ nói, viết quy phạm, dịch thuật. 

3. Thái độ: Định hướng được hướng tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ phục vụ giao tiếp. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các môi trường văn hóa. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Văn học Anh - Mỹ 1. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về văn học Anh – Mỹ 
- Nhận biết được các yếu tố trong các tác phẩm văn học Anh – Mỹ 

- Nhận thức được vai trò của văn học Anh – Mỹ trong sự thành công về nghệ thuật của dân tộc  

- Tích lũy kiến thức sơ khởi về văn học Anh – Mỹ nói riêng và văn học nói chung 
2. Kỹ năng 

Sau khi kết thúc môn học: sinh viên có thể: 
- Trau dồi kỹ năng nói và thảo luận nhóm  

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích 

3. Thái độ 
- Đối với giảng viên: có tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng thuyết trình, đảm bảo lượng nội dung kiến thức 

truyền tải đến sinh viên 

- Đối với sinh viên: có ý thức trau dồi kiến thức liên quan đến môn học thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy 
tư duy độc lập, xây dựng tinh thần đồng đội, hợp tác học tập tiến bộ trong tập thể qua các bài thảo luận nhóm, và chống tiêu cực trong 

kiểm tra; từ đó hình thành ý thức về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt là các sinh viên trong khối sư phạm. 

4. Năng lực 
- Năng lực tự học, tự tìm học liệu phù hợp với nội dung kiến thức  

- Năng lực hợp tác trong làm việc nhóm 

- Năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tế sử dụng ngôn ngữ  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Dịch phát ngôn 1. Kiến thức: 
Sinh viên tích lũy được vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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tục ngữ trong khẩu ngữ. Sinh viên phân biệt rõ văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng cũng như 
sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 

2. Kĩ năng 

Sinh viên phát triển các kỹ năng nghe thông tin chi tiết, nghe nhớ; kỹ thuật phiên dịch tiêu đề tin, từng phát ngôn của bản tin vắn, 
đoạn đàm thoại; và xử lý các phát ngôn từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề. 

3. Thái độ 

Sinh viên tự tin trong nghe, nhớ, nói tiếng Anh 
4. Năng lực 

Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ phát ngôn. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

56 Dịch ngôn bản  1. Kiến thức: 
Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề và tăng cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, 

tục ngữ trong tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng khác biệt về ngôn 

ngữ và văn hoá. 
2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học; và 

xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 
3. Thái độ 

Sinh viên chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.  

4. Năng lực 
Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Công nghệ trong 

dịch thuật 

1. Kiến thức:  

- Bổ sung và hiểu biết thêm kiến thức về những mẹo (tips), phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập 
các kỹ năng thực hành tiếng và trong công tác biên-phiên dịch. 

- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ hoạt động học tập các kỹ năng thực hành tiếng và trong công tác biên-phiên 

dịch. 

2. Kỹ năng:  

- Luyện tập, phát triển và có thể áp dụng các kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT&TT vào hoạt động học tập các kỹ năng thực hành 

tiếng và trong công tác biên-phiên dịch. 
- Có thể phân tích và đánh giá các nguồn học liệu để lựa chọn các tài liệu và công cụ phù hợp cho việc học tập và biên-phiên dịch.  

- Có thể thiết kế các sản phẩm học liệu để phục vụ mục đích học tập và biên-phiên dịch.  

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm. 
3. Thái độ:  

- Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT&TT vào công tác học tập, biên-phiên dịchvà chuyên môn.  

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng ứng dụng CNTT&TT để phát triển nghề nghiệp. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Thực tập chuyên 
ngành 1 

  3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 
thực tập 

59 Đánh giá chất lượng 

bản dịch 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên đạt được những yêu cầu sau: 

1. Kiến thức:  

- Nắm được các khái niệm, lý thuyết, phương pháp và quy trình cũng như các tiêu chí thường được áp dụng để đánh giá và thẩm định 

các bản dịch.  

- Hiểu được các tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có đối với một người đánh giá/thẩm địnhchất lượng bản dịch  
- Hiểu được thực trạng hiện nay và các điểm mạnh cũng như điểm yếu của nền dịch thuật trong nước. 

2. Kỹ năng:  

 - Đánh giá và thẩm định (về mặt lý thuyết) một số bản dịch quan trọng áp dụng các kiến thức được học.  
- Đánh giá và thẩm định bản dịch của bản thân cũng như của bạn học áp dụng các kiến thức đã học.  

- Viết các bài phê bình dịch thuật và trình bày các bài thuyết trình về chủ đề liên quan.  

- Có khả năng tự học, thảo luận và làm việc nhóm 
3. Thái độ 

Sinn viên cần: 

- Xác định được định hướng nghề nghiệp của bản thân, tự đánh giá bản thân dựa trên các tiêu chuẩn và có kế hoạch phát triển chuyên 
môn cho bản thân sử dụng các kiến thức được học.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có thái độ nghiêm túc, mang tính phản biện và cầu tiến đối với các bản dịch với tư cách là độc giả, người phê bình. 
4. Năng lực 

Sinh viên cần: 

- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu trong việc đánh giá chất lượng các bản dịch Anh-Việt và Việt - Anh 
- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

60 Tiếng Anh chuyên 

ngành Du lịch 1 

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ B2 (tương 

đương bậc 4) và các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác 

du lịch nói chung.  
2. Kỹ năng:  

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia 

thực hiện các loại hình dịch vụ du lịch, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao về công 
tác du lịch bằng tiếng Anh. 

3. Thái độ 

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 
tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 
4. Năng lực  

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên có thể phát 

triển và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Tiếng Anh chuyên 

ngành Du lịch 2 

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ C1 (tương 

đương bậc 5) và các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác 

du lịch nói chung.  

2. Kỹ năng:  
Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống phức tạp khi tham gia thực hiện các 

loại hình dịch vụ du lịch, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao về công tác du lịch bằng tiếng 

Anh. 
3. Thái độ 

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

4. Năng lực  
Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, sinh viên có thể phát 

triển và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Thực tập chuyên 
ngành 2 

  4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 
thực tập 

63 Tiếng Anh Văn 

phòng 1 

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác văn phòng, các loại công việc ở văn phòng và những kỹ năng cần thiết khi làm 

việc ở văn phòng. 
- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến công tác văn phòng ở trình độ B2 (tương 

đương bậc 4) và các cấu trúc câu, các loại văn bản thông dụng trong công việc ở văn phòng và các tình huống thường gặp trong công 

tác văn phòng nói chung.  
2. Kỹ năng:  

Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia 

thực hiện các loại công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao trong 
công tác văn phòng bằng tiếng Anh. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

4. Năng lực  

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ văn 
phòng bằng tiếng Anh chuẩn xác ,sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong công tác văn phòng. Từ đó, sinh viên có thể phát triển 

và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi làm việc ở văn phòng. 

64 Tiếng Anh Văn 
phòng 2 

1. Kiến thức:  
- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác văn phòng, các loại công việc ở văn phòng và những kỹ năng cần thiết khi làm 

việc ở văn phòng. 

- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến công tác văn phòng ở trình độ C1 (tương 
đương bậc 5) và các cấu trúc câu, các loại văn bản thông dụng trong công việc ở văn phòng và các tình huống thường gặp trong công 

tác văn phòng nói chung.  

2. Kỹ năng:  
Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống phức tạp khi tham gia thực hiện các 

loại công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao trong công tác văn phòng bằng 

tiếng Anh. 
3. Thái độ 

- Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

4. Năng lực  

Sinh viên có được khả năng thường xuyên giao tiếp, soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ văn 

phòng bằng tiếng Anh chuẩn xác ,sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong công tác văn phòng. Từ đó, sinh viên có thể phát triển 

và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi làm việc ở văn phòng. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Biên dịch tiếng Anh 

chuyên ngành Du 

lịch 

1 Kiến thức: 

- Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch  

- Giúp người học phát triển vốn từ vựng theo chủ đề Du lịch, nắm chắc các thuật ngữ chuyên ngành du lịch, tìm hiểu đất nước và con 
người ở các điểm du lịch trong nước và trên thế giới 

2. Kỹ năng 

- Hình thành ở người học kỹ năng dịch văn bản chuyên ngành Du lịch về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng như 
xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

- Giúp người học có được khả năng đọc, hiểu và dịch tương đối chính xác nội dung các văn bản chuyên ngành Du lịch từ tiếng Anh 

sang tiếng Việt. 
3 Thái độ 

Người họccó thái độ học tập tích cực, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, tăng cường học hỏi, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho 

công tác dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành.  
4 Năng lực 

 Người học có khả năng xác định đúng và xử lý thành thạo các vấn đề trong dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành ở cấp độ văn bản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

66 Phiên dịch tiếng 
Anh chuyên ngành 

Du lịch 

1. Kiến thức: 
Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề liên quan đến chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch, tăng cường 

hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, văn 

phong trang trọng với văn phong không trang trọng,sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. 
2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghe nhớ, nghe ghi; kỹ thuật phiên dịch theo các chủ điểm về du lịch, các bài hội thoại, đàm thoại liên 

quan đến các tình huống trong các loại hình dịch vụ du lịch, các tình huống trong công tác du lịch và xử lý các ngôn bản từ dễ đến 
khó liên quan tới các chủ đề trong công tác du lịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

3. Thái độ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Sinh viên tích cực học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành 
Du lịch.  

4. Năng lực 

Sinh viên có thể xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản. 

67 Biên dịch tiếng Anh 

Văn phòng 

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc 

làm việc nơi công sở, các trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng 
- Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề về công tác và nghiệp vụ văn phòng, có hiểu biết về cách thức giao tiếp, hợp tác 

trong công việc và văn hóa ứng xử nơi công sở 

2. Kỹ năng 
Hình thành ở sinh viên kỹ năng làm việc ở văn phòng, khả năng soạn thảo, đọc hiểu và biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các loại 

văn bản, giấy tờ liên quan đến công tác văn phòng và các loại công việc cụ thể ở khối văn phòng, ký thuật xử lý các văn bản từ dễ đến 

khó liên quan tới các chủ đề trong công tác văn phòng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 
3. Thái độ 

Sinh viên tích cực, chủ động nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên văn phòng,  

4. Năng lực 
Sinh viên có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

68 Phiên dịch tiếng 

Anh Văn phòng  

1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc 
làm việc nơi công sở, các trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng 

- Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề về công tác và nghiệp vụ văn phòng, có hiểu biết về cách thức giao tiếp, hợp tác 

trong công việc và văn hóa ứng xử nơi công sở 
2. Kỹ năng 

Hình thành ở sinh viên kỹ năng giao tiếp và làm việc ở văn phòng, có kỹ năng nghe - nhớ, nghe - ghi, kỹ thuật dịch đuổi bài phát 

biểu, diễn văn, thông báo, dịch các bài hội thoại trong các tình huống giao tiếp ở văn phòng, xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên 

quan tới các chủ đề trong công tác văn phòng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

3. Thái độ 

Sinh viên tích cực, chủ động nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên văn phòng,  
4. Năng lực 

Sinh viên có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Thực hành Biên - 

Phiên dịch nâng cao 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ có khả năng: 

1. Kiến thức:  
- Bổ sung và nắm chắc các phạm trù ngữ pháp nâng cao để áp dụng trong quá trình biên phiên dịch 

- Bổ sung thêm vốn từ vựng theo chủ đề 

- Nắm chắc thêm kiến thức về những kỹ thuật, phương pháp trong biên-phiên dịch. 
- Mở rộng kiến thức về các nguồn học liệu mở phục vụ hoạt động biên-phiên dịch. 

- Hiểu được các cách thức triển khai công tác biên-phiên dịch: độc lập, theo nhóm, trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông. 
2. Kỹ năng:  

- Sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, từ vựng, cấu trúc phức tạp vào biên-phiên dịch các tài liệu khó.  

- Áp dụng các kỹ năng hiệu quả để thực hiện công tác biên-phiên dịch như kỹ năng nghe ghi, diễn giải, quản lý bài dịch, phối hợp 
dịch, ứng dụng CNTT trong dịch 

- Phiên dịch một cách lưu loát, tự nhiên, đúng và đủ thông tin từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh những 

cuộc phỏng vấn hoặc bài phát biểu với độ dài đa dạng. 
- Thể hiện được tác phong nghề nghiệp cơ bản của một biên dịch, thông dịch viên 

- Áp dụng công cụ khác nhau hỗ trợ cho công tác biên-phiên dịch.  

- Bồi dưỡng thêm kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và làm việc nhóm. 
3. Thái độ:  

- Ý thức được tầm quan trọng của việc hợp tác làm việc nhóm trong quá trình biên-phiên dịch.  

- Ý thức được tầm quan trọng của việc tích cực trau dồi kiến thức và kĩ năng biên phiên dịch để phát triển nghề nghiệp. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Ngôn ngữ học xã 
hội 

1. Kiến thức:  
- Giúp sinh viên hiểu được khái niệm Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học xã hội, các lĩnh vực cận ngành và liên ngành của Ngôn ngữ học xã 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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hội 
- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về lịch sử ra đời và phát triển ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức đại cương về Sự thay đổi và các biến thể ngôn ngữ  

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các loại hình ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, Tiếng Anh là ngôn ngữ cầu 
nối 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa, Ngôn ngữ và Bản sắc quốc gia, Ngôn ngữ 

học xã hội và Giảng dạy ngôn ngữ 
2. Kỹ năng:  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ học xã hội, các khía cạnh và phạm trù của ngôn ngữ học xã hội, từ đó có thể áp 

dụng vào việc phân tích các bình diện ngôn ngữ học, phân tích các yếu tố tác động đến quá trình phát triển của ngôn ngữ, từ đó áp 
dụng vào việc học ngoại ngữ hiệu quả hơn  

3. Thái độ Sinh viên cần: 

- Có sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực với giáo viên 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực 

Sinh viên cần: 
- Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  
Ngôn ngữ Anh (Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

    
  

1 Lý luận chính trị 1 

(Triết học Mác-

Lênin) 

1.Mô tả học phần 

Học phần nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, cung cấp những kiến thức cơ sở, nền tảng về triết học và vai trò của triết học 

trong đời sống xã hội; những nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và những nội dung cơ bản của CNDV lịch sử. Thông qua đó, 

nhằm trang bị cho sinh viên thế giới quan duy vật, phương pháp luận khoa học. Học phần này có mối quan hệ trực tiếp với các học 

phần Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các môn khoa học lý 

luận chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn. 
2. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

- Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
nhận thức và hoạt động thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - 

Lênin trong xã hội  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần  

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin  
- Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 

làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 

- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin  

- Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 

Lênin  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Lý luận chính trị 2 

(Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin)  

1.Mô tả học phần 

Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản, hệ thống về các vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và giúp 

người học có khả năng lập luận, phân tích, đánh giá, vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị cơ bản vào việc xem xét, giải quyết một 
vấn đề kinh tế cụ thể nảy sinh trong thực tiễn cũng như có khả năng tham gia thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam. Môn học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Mục tiêu học phần 
Mục tiêu Mã chuẩn đầu ra CTĐT 

Mã Mô tả  

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin C1 
- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. C1 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. C1 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Chuẩn đầu ra Mã mục tiêu học phần 

Mã Mô tả  

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần - 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của  kinh tế chính trị Mác – Lênin - 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin -, - 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. -, - 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin -, -, - 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Lý luận chính trị 3 
(Chủ nghĩa xã hội 

khoa học) 

1. Mô tả học phần  
 Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, giúp sinh viên nâng cao năng lực 

hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học vào xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị xã 

hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Môn học có vai trò là nền tảng lý 
luận cho các môn học khác như: Lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2. Mục tiêu học phần 

Mục tiêu Mã chuẩn 
Mã Mô tả  

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. C1 

- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. C1 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. C1 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Mục tiêu Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã Mô tả  

- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. -, - 
- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. - 

- Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
- Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Lý luận chính trị 4 

(Tư tưởng Hồ Chí 
Minh) 

1. Mô tả học phần 

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh.Từ đó, giúp người học có khả năng vận dụng sáng 
tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, có mục tiêu, lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng. 

2. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần  

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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5 Lý luận chính trị 5 

(Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam) 

1. Mô tả học phần 
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức lý 

luận và niềm tin đối với Đảng và sự lãnh đạo của Đảng; Môn học có mối quan hệ mật thiết với hệ thống các môn học lý luận chính trị 

vì đường lối của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng 
Việt Nam. 

2. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 

quy luật lịch sử vào thực tiễn.  
- Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 

của Đảng.  

- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 
(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần.  

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 

– 2018). 
- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 

việc và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tiếng Trung 1 1. Mô tả học phần 

Môn Tiếng Trung 1 cung cấp các kiến thức cho người bắt đầu học gồm: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Sinh viên sau khi học xong nắm 

được cách phát âm cơ bản, thông qua bài khóa và hội thoại, bài tập sinh viên biết giao tiếp như giới thiệu về bản thân, gia đình, sở 

thích, ngày tháng năm, nơi mình học tập sinh sống… 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực nền tảng (giải quyết vấn đề, tự chủ, hợp tác, phân tích, xử lý, phán đoán) để tiến hành hiệu qủa các hoạt động học tập và 
chuyên môn 

- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung, văn hóa Trung Quốc và kỹ năng sử dụng tiếng Trung 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp vào thực tế. 
- Có khả năng giao tiếp, hỗ trợ và nâng cao ngôn ngữ tiếng Trung 

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần  
- Có những hiểu biết căn bản về tiếng Trung vànhững kỹ năng cần thiết khi giao tiếp tiếng Trung - 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung cơ bản ở trình độ HSK2.1 (tương đương bậc 2) và các cấu trúc câu, ngữ pháp 
trọng điểm. 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Trung trong các tình huống tương đối đơn giản khi tham gia 

hoạt động giao tiếp thông thường, có thể soạn thảo một số văn bản có mức độ tương đối đơn giản trong công việc. -, -, - 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Tiếng Trung 2 1. Mô tả học phần 

Môn Tiếng Trung 2 sử dụng giáo trình tích hợp tổng hợp các kiến thức, qua bài khóa và hội thoại, bài tập sinh viên biết giao tiếp được 
những chủ đề thông thường trong cuộc sống như: giới thiệu về bản thân, gia đình, sở thích, ngày tháng năm, nơi mình học tập sinh 

sống. Nắm được các phần ngữ pháp trong tâm, câu phức các loại bổ ngữ và câu so sánh. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực nền tảng (giải quyết vấn đề, tự chủ, hợp tác, phân tích, xử lý, phán đoán) để tiến hành hiệu qủa các hoạt động học tập và 

chuyên môn 

- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung, văn hóa Trung Quốc và kỹ năng sử dụng tiếng Trung 
- Có khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và trọng điểm ngữ pháp vào thực tế. 

- Có khả năng giao tiếp, hỗ trợ và nâng cao ngôn ngữ tiếng Trung 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  

- Có những hiểu biết căn bản về tiếng Trung và những kỹ năng cần thiết khi giao tiếp tiếng Trung 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung cơ bản ở trình độ HSK2.1 (tương đương bậc 2) và các cấu trúc câu, ngữ pháp 
trọng điểm.  

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Trung trong các tình huống tương đối linh hoạt khi tham gia 

hoạt động giao tiếp thông thường, có thể soạn thảo một số văn bản có mức độ tương đối đơn giản trong công việc. 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

8 Tiếng Trung 3 1.Mô tả học phần 
Học phần Tiếng Trung 3 gồm những bài hội thoại, các đoạn văn ngắn về các chủ đề như: đưa tiễn tại sân bay, chuyển nhà, thuê 

phòng, tìm người bị lạc hoặc đồ vật bị mất, giới thiệu đặc điểm chung của một quốc gia, các hoạt động ngoại khóa trong trường học, 

ẩm thực, động vật, bệnh tật, du lịch, cảm nhận về phong cảnh, trải nghiệm học tập và sinh sống tại Trung Quốc, quan điểm về sự 
thành công, về hôn nhân, về đạo làm con và triết lý nhân sinh, nghệ thuật kinh kịch của Trung quốc và các câu chuyện cười. Sau khi 

kết thúc học phần, sinh viên có khả năng đọc được phiên âm trong các bài hội thoại hoặc đoạn văn ngắn đã được học và hiểu được 

cách sử dụng trọng điểm ngữ pháp, có thể tìm thông tin chính trong các bài đọc để trả lời các câu hỏi liên quan, phát triển kỹ năng đọc 
hiểu và hình thành được kỹ năng làm việc nhóm trong các nhóm khác nhau.  

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực nền tảng (giải quyết vấn đề, tự chủ, hợp tác, phân tích, xử lý, phán đoán) để tiến hành hiệu quả các hoạt động học tập và 
chuyên môn 

- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung, văn hóa Trung Quốc và kỹ năng sử dụng tiếng Trung 

- Có khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp vào thực tế. 
- Có khả năng giao tiếp, hỗ trợ và nâng cao ngôn ngữ tiếng Trung 

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần  

- Có những hiểu biết căn bản về tiếng Trung và những kỹ năng cần thiết khi giao tiếp tiếng Trung 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung cơ bản ở trình độ HSK2.2 (tương đương bậc 3) và các cấu trúc câu, ngữ pháp 

trọng điểm.  
- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Trung linh hoạt khi tham gia hoạt động giao tiếp thông 

thường, có thể soạn thảo một số văn bản trong công việc.  

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Tiếng Hàn 1 1. Mô tả học phần 

Môn học giúp người mới bắt đầu học tiếp xúc với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Nội dung môn học bao 
gồm bảng chữ cái tiếng Hàn, từ vựng tiếng Hàn cơ sở, cấu trúc câu và ngữ pháp sử dụng trong tiếng Hàn. Người học sẽ học các nội 

dung này qua các hoạt động nói và viết, các bài tập nghe hiểu và đọc hiểu và thực hành giao tiếp. Những đặc điểm tương thích về văn 

hóa sẽ được giới thiệu trong suốt khóa học. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp, có vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 

- Có thể đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn trong các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan đến 
bản thân, gia đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày. 

- Có năng lực sử dụng tiếng Hàn ở mức độ đơn giản như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với 

mọi người về các chủ đề đơn giản.  
- Có thể phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 
gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống đơn giản 

- Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học 

- Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và 

Việt Nam 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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      2 HK2   

10 Tiếng Hàn 2 1. Mô tả học phần 

Môn học củng cố những kiến thức đã học ở tiếng Hàn giao tiếp 1 nhằm nâng cao khả năng phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

của người học. Môn học giúp người học có thêm nhiều cơ hội nâng cao khả năng nghe, nói và năng lực giao tiếp thông qua các hoạt 
động theo cặp và nhóm. Môn học cũng đưa ra những cấu trúc ngữ pháp phức hợp qua các bài nói, giúp người học nâng cao sự hiểu 

biết về cấu trúc câu và ngữ pháp tiếng Hàn. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ trung cấp, có thể biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn 

ngữ thông dụng 

- Có khả năng giao tiếp tương đối thành thạo trong các tình huống của đời sống hàng ngày một cách hiệu quả và phù hợp 
- Có khả năng phát triển và sử dụng các chiến lược tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân, có năng lực sử dụng 

tiếng Hàn trong bối cảnh văn hóa –xã hội Hàn Quốc 

- Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
và văn hóa. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần  

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 
gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống tương đối phức tạp. 

- Có thể hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn trong các tình huống của đời sống xã hội đã được học 

- Có thể hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học trong chương trình môn học 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và 

Việt Nam 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Tiếng Hàn 3 1. Mô tả học phần 
Môn học củng cố những kiến thức đã học ở tiếng Hàn giao tiếp 2 nhằm mở rộng kỹ năng giao tiếp cơ bản tới nhiều chủ đề và các tình 

huống. Môn học sử dụng các ngữ liệu thực tế thể hiện việc sử dụng tiếng Hàn hiện nay cùng với việc dạy thành ngữ, các cách dùng 

thông dụng và ngôn ngữ Hanja phổ biến (sử dụng ký tự tiếng Trung) chiếm tới 70% lượng từ vựng tiếng Hàn và các bài tập thực hành 

các cấu trúc câu và ngữ pháp tiếng Hàn.  

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực phát triển, nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ trong tiếng Hàn, có khả năng hiểu được cả 
ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày. C12 

- Có khả năng nâng cao kỹ năng giao tiếp, sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan ở trình độ trung cấp, sử dụng các chiến 

lược tự kiểm soát khả năng giao tiếp của bản thân 
- Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối 

với người bản ngữ , khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm 

- Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
và văn hóa. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 
gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống phức tạp. 

- Có thể hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn trong các tình huống của đời sống xã hội đã được học 

- Có thể hiểu được ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học trong chương trình môn học, nhận thức được 
sự khác biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn 

- Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hóa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiếng Việt 1 1. Mô tả học phần 

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về thực hành tiếng Việt, bao gồm tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt ở 

các chủ đề như Thăm hỏi, Lễ hội, Thể thao, Cưới hỏi, Gia đình…Đồng thời, môn học cũng rèn luyện cho người học các kĩ năng nghe, 
nói đọc, viết tiếng Việt. Trên cơ sở đó, sinh viên sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp quen thuộc, các từ ngữ quen thuộc nhằm đáp 

ứng yêu cầu học tập và nhu cầu giao tiếp cụ thể như tự giới thiệu bản thân và người khác, giới thiệu nơi sinh sống, bạn bè… 

2. Mục tiêu học phần 
- Có tri thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt ở các chủ đề quen thuộc như thăm hỏi, thể thao, lịch...  

- Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề thăm hỏi, thể thao, du lịch... 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Vận dụng các tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt và các kĩ năng nghe, nói, đọc viết ở các chủ đề trên để phục vụ hoạt động học 
tập và giao tiếp hàng ngày.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến thăm hỏi, ốm đau, bệnh tật, sức khỏe; Hiểu và sử dụng tương đối chính xác 
những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống thăm hỏi; Nghe và hiểu được các hoạt động thăm hỏi người ốm; Nói 

được rõ ràng về đề thăm hỏi; Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn bản; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề 

thăm hỏi, có liên kết 
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề lễ hội. 

- Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống đi xem hội; Nghe và hiểu 

được các hoạt động trong lễ hội Đền Hùng; Nói tương đối rõ ràng về một lễ hội mà mình đã từng tham gia; Nhận ra và hiểu được 
những thông tin về Hội Lim; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề về các lễ hội; có liên kết giữa các câu,miêu tả được trải nghiệm 

của bản thân.  

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề như các từ về tên các môn thể thao, các hoạt động thể thao, dụng cụ thể 

thao; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong thể thao; Nghe và 

hiểu được các đặc điểm của môn thể thao; Nói được rõ ràng về môn thể thao yêu thích; Nhận ra và hiểu được những thông tin về thao 
Việt Nam; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề về thể thao; có liên kết 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến phong tục tập quán như hoạt động ngày Tết, món ăn ngày Tết… Hiểu và sử 

dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong ngày Tết; Nghe và hiểu được các 
phong tục trong ngày Tết của người Việt Nam; Nói được rõ ràng những trải nghiệm, những cảm xúc về Tết Nguyên đán ở Việt Nam; 

Nhận ra và hiểu được những thông tin về phong tục lễ tết của người Việt Nam; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề phong tục ngày 

tết ở Việt Nam; có liên kết  
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề địa lí Việt Nam: tên các vùng miền, các thành phố; Hiểu và sử dụng 

được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống hỏi đường, hỏi địa chỉ; Nghe và hiểu được 

những đặc điểm tiêu biểu của một thành phố lớn ở Việt Nam; Nói tương đối rõ ràng về một thành phố; Nhận ra và hiểu được những 
thông tin thành phố Hà Nội; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề địa lí; có liên kết 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề tham quan; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới những tình huống tham quan, du lịch; Nghe và hiểu được các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam; Nói 
tương đối rõ ràng về một chuyến tham quan du lịch ở Việt Nam; Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn bản; 

Viết được bài văn đơn giản về chủ đề về các hoạt động tham quan, du lịch; có liên kết 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề đám cưới; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu 
thường dùng liên quan tới những tình huống cưới hỏi. 

Nghe và hiểu được về các hoạt động chuẩn bị cho một đám cưới ở Việt Nam; Trình bày tương đối rõ ràng về một đám cưới Việt 

Nam; Nhận ra và hiểu được những thông tin về đám cưới ở Việt Nam; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề cưới hỏi ở Việt Nam; có 
liên kết 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề may mặc và mua sắm. 

- Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống may sắm; Nghe và hiểu 
được nội dung của hội thoại; Nói được rõ ràng về mặt hàng cần mua, giá cả; Nhận ra và hiểu được những thông tin về chủ đề may 

sắm; Viết được bài văn đơn giản về chủ đề trang phục truyền thống; có liên kết  

-0 Có đủ vốn từ để diễn đạt những vấn đề liên quan đến chủ đề cuộc sống gia đình; Hiểu và sử dụng được tương đối chính xác những 
kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống nảy sinh trong cuộc sống gia đình; Nghe và nhận biết được chủ đề của hội thoại; 

Nói tương đối rõ ràng về các vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình; Nhận ra và hiểu được những thông tin ẩn trong văn bản; Viết 

được bài văn đơn giản về chủ đề cuộc sống gia đình; có liên kết  
-1 Có thái độ nghiêm túc, tích cực học tập tiếng Việt, tôn trọng các giá trị văn hoá của người Việt 

13 Tiếng Việt 2 1. Mô tả học phần 

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về thực hành tiếng Việt, bao gồm tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt ở 
các chủ đề như giao thông, giải trí, sinh hoạt ở Việt Nam, liên hoan, học ngoại ngữ…Đồng thời, môn học cũng rèn luyện cho người 

học các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt. Trên cơ sở đó, sinh viên sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp quen thuộc, các từ 

ngữ quen thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và nhu cầu giao tiếp cụ thể như tự giới thiệu bản thân và người khác, giới thiệu nơi 
sinh sống, bạn bè… 

2. Mục tiêu học phần 

- Có tri thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt ở các chủ đề giao thông, giải trí, sinh hoạt ở Việt Nam…  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề giao thông, giải trí, sinh hoạt ở Việt Nam…  
- Vận dụng các tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt và các kĩ năng nghe, nói, đọc viết ở các chủ đề trên để phục vụ hoạt động học 

tập và giao tiếp hàng ngày.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề giao thông; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới những phương tiện giao thông, đường phố; nghe và hiểu được đặc điểm của các hoạt động giao thông trên 

đường phố; nói được rõ ràng về các phương tiện giao thông, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân; nhận ra và hiểu được 
những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được đặc điểm của các phương tiện và hoạt động giao thông trên đường phố.  

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến giải trí; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu thường dùng liên 

quan tới những hình thức, địa điểm giải trí; nghe và hiểu được các hoạt động hình thức giải trí trong cuộc sống; nói được rõ ràng về 
các địa điểm, hình thức giải trí mà bản thân đã được trải nghiệm; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; 

miêu tả được các địa điểm và hình thức giải trí.  

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề sinh hoạt ở Việt Nam; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những 

kiểu câu thường dùng liên quan tới những hình thức sinh hoạt ở Việt Nam; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về các hình thức sinh hoạt 

ở Việt Nam; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được những nét tiêu biểu về hình thức sinh 
hoạt ở Việt Nam.  

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề gọi điện thoại; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới đặc điểm của hình thức giao tiếp qua điện thoại; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về đặc điểm của hình thức 
giao tiếp qua điện thoại; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được đặc điểm của hình thức giao 

tiếp qua điện thoại.  

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề học ngoại ngữ (tiếng Việt); hiểu và sử dụng tương đối chính xác 
những kiểu câu thường dùng liên quan tới chủ đề bài học; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về được những nội dung liên quan đến việc 

học ngoại ngữ; nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; trình bày, phân tích được những thuận lợi và khó 

khăn trong quá trình học ngoại ngữ (tiếng Việt).  
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề liên hoan; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới chủ đề liên hoan; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về được những nội dung liên quan đến chủ đề bài học; 

nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được những hoạt động, món ăn… trong buổi liên hoan.  
- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nội dung liên quan đến chủ đề phỏng vấn; hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới chủ đề phỏng vấn; nghe, hiểu và nói được rõ ràng về được những nội dung liên quan đến chủ đề bài học; 

nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong bài đọc; miêu tả được những đặc điểm nổi bật của hình thức phỏng vấn.  
- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu môn học. 

14 Tiếng Việt 3 1. Mô tả học phần 

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về thực hành tiếng Việt, bao gồm tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt ở 

các chủ đề như Tiếp khách, Thuê nhà,Tình bạn, Thói quen, sở thích, nguyện vọng…Đồng thời, môn học cũng rèn luyện cho người 
học các kĩ năng nghe, nói đọc, viết tiếng Việt. Trên cơ sở đó, sinh viên sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp quen thuộc, các từ ngữ 

quen thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và nhu cầu giao tiếp cụ thể như tự giới thiệu bản thân và người khác, giới thiệu nơi sinh 
sống, bạn bè… 

2. Mục tiêu học phần 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ (về từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt cũng như các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết) ở các chủ đề quen 
thuộc như Tiếp khách, Thuê nhà,Tình bạn, Thói quen, sở thích, nguyện vọng  

- Phát triển năng lực vận dụng các tri thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe phục vụ hoạt động 

học tập và giao tiếp hàng ngày.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến tiếp khách; Hiểu và sử dụng tương đối chính xác những kiểu câu thường 

dùng liên quan tới những tình huốngtrong tiếp khách; Nghe và hiểu được các hoạt động về vấn đề tiếp khách; Nói được rõ ràng về 
chủ đề liên quan đến tiếp khách; Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn bản về sự mến khách của người Việt 

Nam; Miêu tả được các hoạt động trong công việc tiếp khách  

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến chủ đề thuê nhà; Hiểu và sử dụng được đối chính xác những kiểu câu thường 
dùng liên quan tới những tình huống liên quan đến việc thuê nhà; Nghe và hiểu được các các vấn đề liên quan đến việc thuê nhà.; Nói 

tương đối rõ ràng về các vấn đề liên quan đến chủ đề thuê nhà;Nhận ra và hiểu được những thông tin về chủ đề thuê nhà;Miêu tả được 

ngôi nhà mà bạn đang ở hoặc đang thuê hiện nay ở Việt Nam.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề tình bạn. 
Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những tình huống trong mối quan hệ giữa bạn bè; 

Nghe và hiểu được các các tình huống trong mối quan hệ bạn bè; Nói được rõ ràng về quan niệm của bản thân về tính bạn; Nhận ra và 

hiểu được những thông tin về những ngày ở Việt Nam của Linda; Miêu tả được người bạn thân.  
- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề thói quen, sở thích, nguyện vọng; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường 

dùng liên quan tới thói quen, sở thích, nguyện vọng.;Nghe và hiểu được hội thoại về thói quen, sở thích, nguyện vọng.;Nói được rõ 

ràng những sở thích, thói quen của bản thân. 
Nhận ra và hiểu được những thông tin về thói quen, sở thích của người bạn của bạn.;Miêu tả, trình bày được thói quen, sở thích, 

nguyện vọng của bản thân.  

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt chủ đề chăm sóc sức khỏe;Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan 
tới những tình huống trong việc chăm sóc sức khỏe; Nghe và hiểu được những đặc điểm về tình hình sức khỏe của bạn bè;Nói tương 

đối rõ ràng về chủ đề chăm sóc sức khỏe;Nhận ra và hiểu được những thông tin về hệ thống y tế của Việt Nam;Miêu tả được những 

nét tiêu biểu về kinh nghiệm của bản thân trong công tác chăm sóc sưc khỏe.  

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt những chủ đề liên quan đến chủ đề tham quan.; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu 

thường dùng liên quan tới những tình huống tham quan, du lịch.;Nghe và hiểu được các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam;Nói 
tương đối rõ ràng về một chuyến tham quan du lịch ở Việt Nam;Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong văn 

bản.;Miêu tả được một chuyến tham quan của bạn 

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề thiên tai và môi trường; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên 
quan tới những tình huống về chủ đề thiên tai và môi trường;Nghe và hiểu được về chủ đề dân số và nạn phá rừng;Trình bày tương 

đối rõ ràng về nạn phá rừng và hậu quả của nó. Nhận ra và hiểu được những thông tin về bão lụt miền Trung;Viết được đoạn văn có 

cấu trúc rõ ràng về tác hại của nạn phá rừng.  
- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề lao động và việc làm; Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên 

quan tới những tình huống liên quan đến chủ đề lao động và việc làm; Nghe và hiểu được nội dung hội thoại về nguồn lao động; Nói 

được rõ ràng về các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm; Nhận ra và hiểu được những thông tin về việc làm ở Việt Nam; Miêu 
tả được một cách chi tiết và chặt chẽ về thực trạng lao động ở Việt Nam.  

- Tích lũy vốn từ để diễn đạt về chủ đề báo chí Hiểu và sử dụng được khá chính xác những kiểu câu thường dùng liên quan tới những 

tình huống nảy sinh trong nghề làm báo; Nghe và nhận biết được chủ đề của hội thoại về báo chí; Nói tương đối rõ ràng về các vấn đề 
liên quan đến báo chí ở Việt Nam; Nhận ra và hiểu được những thông tin trong văn bản; Miêu tả một cách chi tiết và chặt chẽ về thực 

trạng làm báo ở Việt Nam  

-0 Chủ động, tích cực trong học tập môn học  

15 Tin học 1. Mô tả học phần 
- Môn học tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về tin học cũng như máy vi tính, trình bày những kiến 

thức như thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính; Các kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản, hướng dẫn sử dụng phần mềm 

xử lý văn bản cụ thể; Các kỹ năng xử lý bảng tính với các phần mềm cụ thể: sử dụng các hàm cơ bản để tính toán trong bảng, làm 
việc với cơ sở dữ liệu; Cách biên soạn một bản báo cáo, một bài giảng, bài trình bày trên máy chiếu với phần mềm cụ thể; Các kiến 

thức về Internet và Email, trình bày hai dịch vụ quan trọng nhất là Web và Email nhằm giúp sinh viên tìm kiếm và trao đổi thông tin 
trên Internet. 

- Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học ở trường phổ thông. 
- Môn học là công cụ cho các môn học khác trong chương trình 

2. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 
trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 

Email. 
- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 

khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 
nhận tài liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả  
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn;  

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu.  

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả  

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

16 Pháp luậtđại cương 1. Mô tả học phần : 
Môn học cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật Việt Nam 

nói riêng từ đó người học có thể vận dụng kiến thức về pháp luật để giải quyết những vấn đề pháp lý trong công việc,trong thực tiễn 

và hình thành ý thức tự giác trong tuân thủ pháp luật. 
2. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  
- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  

- Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hội.  
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Luyện âm 1. Mô tả học phần 

Học phần Luyện âm được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt được năng lực phát 
âm ở trình độ trung cấp (B1). Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống âm trong tiếng Anh và cách phát âm chuẩn các nguyên âm 

và phụ âm (Engish vowel and consonant sounds). Ngoài ra, học phần còn giới thiệu một số yếu tố đoạn tính (supra segmental 

elements) được lồng ghép vào nội dung bài học như: cách phát âm mạnh/yếu, cách đặt dấu nhấn trọng âm từ và câu, cách nối từ, và 
cách nói có ngữ điệu.Khóa học cũng tập trung vào những vấn đề mà người Việt Nam thường gặp phải khi luyện phát âm. Sinh viên có 

cơ hội được luyện tập, thực hành phát âm các âm, từ và các câu trong tiếng Anh, và sinh viên sẽ tránh được mắc lỗi khi phát âm tiếng 

Anh. 
2. Mục tiêu học phần  

- Có năng lực nhận biết được hệ thống các âm trong tiếng Anh. 

- Có năng lực phát âm các âm tiếng Anh. 
- Có năng lực nhấn trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu. 

- Có năng lực tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân biệt và phát âm chuẩn từng âm riêng lẻ cũng như kết hợp các âm với nhau. 

- Đọc được đúng trọng âm từ, câu và ngữ điệu ở các kiểu câu.  

- Tự điều chỉnh và sửa lỗi phát âm thường gặp.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Ngữ pháp thực hành  1. Mô tả học phần 

Sau khi học xong môn học, sinh viên (SV)/học viên (HV) sẽ nắm vững dạng thức và chức năng cũng như sử dụng thành thạo các 
phạm trù ngữ pháp bậc trung – cao cấp để diễn đạt lưu loát và chính xác các ý nghĩa ngữ pháp trong các phần thi nói và viết của các 

đề thi quốc tế hiện hành 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong các phần thi nói và viết của các đề thi quốc tế hiện hành. 

- Có năng lực sử dụng thành thạo các phạm trù ngữ pháp trong giao tiếp.  

- Có năng lựcsử dụng tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tăng độ lưu loát và chính xác của các ý nghĩa thông báo.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và áp dụng được các phạm trù ngữ pháp trong các phần thi nói, viết của các bài thi quốc tế hiện hành  

- Sử dụng thành thạo ngữ pháp trong giao tiếp  
- sử dụng thành thạo tiếng Anh theo dạng thức và chức năng để tang độ lưu loát và chính xác của cácý nghĩa thông báo.  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Nghe - Nói 1 1. Mô tả học phần 
Môn học dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ nhất ngành cử nhân Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh. Nội dung môn học được thiết 

kế theo tuần với thời lượng của mỗi tuần được phân bổ linh hoạt để bổ trợ kiến thức và kỹ năng cho sinh viên cho ba mục tiêu chính 

là phát triển kỹ năng nghe nói (skill building), phát triển kỹ năng làm bài thi VSTEP (testing) và phát triển kỹ năng học tập. Cụ thể là:  
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết yếu ban đầu để thực hiện các hoạt động nghe và nói tiếng Anh. 

+ Về kỹ năng nghe, môn học sẽ lần lượt hướng dẫn người học thực hiện các kỹ năng nghe nhỏ (subskills) để thực hiện các hoạt động 

nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi. Các kỹ năng subskills bao gồm nghe nhận diện âm cuối của danh từ số nhiều (plural 
endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to); nghe lấy ý chính, nghe chi tiết, sử dụng kiến thức nền để hỗ trợ việc 

nghe, nghe số, thời gian, chỉ đường.  

+ Về kỹ năng nói, môn học giới thiệu và hướng dẫn người học vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nhỏ để thực hiện các hoạt 
động nói trong các chủ đề quen thuộc. Các kỹ năng subskills bao gồm cách yêu cầu nhắc lại, đặt câu hỏi mở rộng, nói về giá cả, hỏi 

giải thích, sử dụng từ nối trong sắp xếp thông tin, thể hiện sở thích, cách mời và từ chối lời mời. Người học cũng được luyện nói 

những âm và cấu trúc cơ bản giúp thực hiện các hoạt động nói. Các âm được giới thiệu trong khóa học này bao gồm âm cuối của danh 
từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to).  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản để làm các phần của bài thi KET. Đây là nấc thang đầu tiên giúp sinh viên làm quen và chuẩn 

bị cho kỳ thi VSTEP để đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng tiếng Anh vào cuối chương trình học cử nhân.  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học đa dạng (study learning). Đây là những kỹ năng quan trọng sinh viên cần được trang bị trong 

giai đoạn đầu của quá trình học tập để có thể tự tin hơn và tự chủ hơn trong việc học của mình. Ví dụ các kỹ năng học được giới thiệu 

gồm sử dụng sổ từ vựng, ưu tiên các nhiệm vụ học tập, giảm căng thẳng trong các kỳ thi, làm việc nhóm.  
2. Mục tiêu học phần 

- Áp dụng được các kỹ năng nghe cơ bản (subskills) để thực hiện các hoạt động nghe trong các chủ đề đơn giản và gần gũi.  

- Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nói cơ bản để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.  
- Phát triển kỹ năng cơ bản để làm bài thi theo định dạng KET.  

- Hình thành và phát triển các kỹ năng học tập đa dạng (study learning)  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nghe nhận diện được âm cuối của danh từ số nhiều (plural endings), âm tiết của từ, trọng âm, từ nối, lược âm (of, have to);  

- Áp dụng được kỹ năng nghe lấy ý chính, nghe chi tiết, sử dụng kiến thức nền để hỗ trợ việc nghe số, thời gian, chỉ đường.  
- Sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề quen thuộc.  

- Vận dụng được các kỹ năng phát âm và nói cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh bao gồm cách yêu cầu nhắc lại, đặt câu hỏi mở rộng, 

nói về giá cả, hỏi giải thích, sử dụng từ nối trong sắp xếp thông tin, thể hiện sở thích, cách mời và từ chối lời mời.  
- Làm thành thạo các bài thi nghe nói theo định dạng KET. 

- Áp dụng hiệu quả các kỹ năng học tập vào quá trình học trên lớp và tự học 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Đọc - Viết 1 1. Mô tả học phần 
Đọc Viết 1 là môn học bắt buộc đầu tiên trong khối kiến thức chuyên nghiệp của chương trình thực hành tiếng trong chương trình đào 

tạo cử nhân tiếng Anh. Môn học trang bị cho sinh viên một khối lượng kiến thức và kỹ năng tương đối hệ thống về các chủ đề thuộc 

các lĩnh vực khoa học và xã hội. Môn học cung cấp kiến thức khoa học và xã hội nền tảng cho sinh viên, xây dựng và hình thành các 
kỹ năng học tập như kỹ năng đọc hiểu, thẩm thấu bài đọc, kỹ năng làm bài và kỹ năng tự học, tự tìm hiểu. Bên cạnh đó, môn học cũng 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về câu, dấu câu, các kỹ thuật liên kết câu từ đó giúp sinh viên vận dụng hiệu quả vào 

việc viết ở mức độ cơ bản các đoạn văn ngắn. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ A2 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có năng lực viết được các đoặn văn ngắn theo yêu cầu một cách chính xác và hiệu quả 
- Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ A2 vào đọc hiểu và vận dụng phát triển các kỹ năng khác tương đương 

- Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  

- Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào viết được các đoạn văn cụ thể theo yêu cầu 

- Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  
- Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

21 Nghe - Nói 2 1. Mô tả học phần 
Nghe – Nói 2 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh. Môn học trang bị 

cho sinh viên kiến thức thực hành về 2 kỹ năng Nghe – Nói. Môn học có sự liên thông từ môn Nghe – Nói 1 sau khi sinh viên đã 

được học các kỹ năng Nghe – Nói cơ bản cùng với những chiến thuật để giúp ích sinh viên tiếp cận với hai kỹ năng. Môn học tập 
trung rèn luyện kĩ năng Nghe- Nói cho sinh viên ở những chủ đề khác nhau với những kỹ năng học tập cần thiết phục vụ cho việc học 

của sinh viên. Bên cạnh đó, môn học còn trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nghe, nói theo định dạng PET. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có khả năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ những câu hỏi phỏng vấn, 

nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe truyện, nghe danh sách liệt kê, 

nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian 
hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

- Có khả năng nghe theo định dạng bài thi PET 

- Có năng lực sử dụng lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm. 
- Có năng lực sử dụng ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, 

khảo sát, nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…  

- Có khả năng sử dụng kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, 

âm tỉnh lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,… 

- Có khả năng nói theo định dạng bài thi PET 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu và áp dụng được các kỹ thuật để nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ 

những câu hỏi phỏng vấn, nghe giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe 

truyện, nghe danh sách liệt kê, nghe lý do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi 
chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian hiện tại, quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 

- Nghe và làm thành thạo dạng bài thi PET  

- Sử dụng thành thạo lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm. 
- Vận dụng được ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, khảo 

sát, nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,…  
- Áp dụng được kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm tỉnh 

lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,…trong giao tiếp 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Đọc - Viết 2 1. Mô tả học phần 
Đọc Viết 2 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh. Môn học trang bị cho sinh viên một khối lượng 

kiến thức và kỹ năng tương đối hệ thống về các chủ đề thuộc các lĩnh vực khoa học và xã hội. Môn học cung cấp kiến thức khoa học 

và xã hội nền tảng cho sinh viên, xây dựng và hình thành các kỹ năng học tập như kỹ năng đọc hiểu, thẩm thấu bài đọc, kỹ năng làm 
bài và kỹ năng tự học, tự tìm hiểu. Đồng thời, sinh viên có thể phân tích cấu trúc câu, viết câu và bước đầu thực hành dùng câu đơn 

giản để viết những văn bản ngắn đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Sinh viên có nền tảng tốt để chuẩn bị cho việc viết đoạn văn hoàn chỉnh 

sau này. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở mức B1  

- Có năng lực viết được các dạng đoạn văn theo yêu cầu ở trình độ B1  
- Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương.  

- Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  

- Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu  

- Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  
- Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

23 Nghe - Nói 3 1. Mô tả học phần 
Nghe – Nói 3 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên ngành tiếng Anh. Môn học tiếp tục củng cố và phát triển 

cho sinh viên kiến thức cũng như kĩ năng thực hành nghe nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, môn học cũng bước đầu định hướng và giúp 

sinh viên làm quen với định dạng bài thi FCE ở kĩ năng nghe – nói, tạo cơ sở vững chắc cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra. Cụ thể: 
- Nghe: Môn học giúp sinh viên thực hành các kĩ năng nghe cần thiết như nghe lấy ý chính, ý chi tiết; nghe thông tin so sánh; nghe 

hiểu thái độ của người nói. Bên cạnh đó, sinh viên được giới thiệu và thực hành nghe 4 phần của một bài thi nghe định dạng FCE. 

- Nói:môn học củng cố và phát triển cho sinh viên kiến thức thực hành nói tiếng Anh để có thể giao tiếp độc lập với khả năng diễn đạt 
lưu loát, ngữ điệu tự nhiên; sử dụng ngôn ngữ trong các ngữ cảnh như đưa ra lời khuyên, lời gợi ý; chuyển chủ đề trong khi giao tiếp; 

giải thích thông tin trong khi giao tiếp. Thêm vào đó, môn học tập trung vào rèn luyện kỹ năng lập luận, trình bày/nhận định một vấn 

đề, đưa ra ý kiến tán thành/không tán thành thông qua các chủ đề hấp dẫn đòi hỏi năng lực tư duy phản biện và lập luận sắc bén. Môn 
học cũng giúp sinh viên thành thạo kỹ năng trả lời câu hỏi trong đề thi nói FCE một cách ngắn gọn, trôi chảy, hệ thống, chính xác và 

đạt hiểu quả cao.  

2. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú và đa dạng các chủ điểm.  

- Có năng lực vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe như nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, 

so sánh thông tin, nhận ra thái độ quan điểm của người nói  
- Có năng lựcphát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm;  

- Có năng lực giao tiếp. trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau trong các tình huống hàng ngày  

- Có năng lực vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe nói định dạng FCE  

- Có năng lực làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái độ của người 
nói trong các hoạt động nghe về chủ đề  

- Sử dụng lượng từ vựng phong phú về các chủ đề đa dạng, ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp xã hội.  

- Vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe như nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh 
thông tin, nhận ra thái độ quan điểm của người nói  

- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, không cần phải gắng sức  

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan. Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề khác nhau  
- Vận dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe nói theo định dạng FCE.  

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Đọc - Viết 3 1. Mô tả học phần 

Đọc Viết 3 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh. Môn học trang bị cho người học các kĩ năng đọc 

hiểu và kiến thức nền để đọc hiểu văn bản về các chủ đề khác nhau. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành khá sâu 
về đoạn văn, các kiểu đoạn văn đơn giản, thông dụng với kiến thức ngữ pháp và lượng từ vựng ở trình độ trung cấp. Môn học giúp 

sinh viên có thể phân tích cấu trúc đoạn văn, các kiểu đoạn văn và thực hành dùng đa dạng các loại câu để viết những đoạn văn đúng 

bố cục cấu trúc, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Sinh viên có nền tảng tốt để chuẩn bị cho việc viết bài luận hoàn chỉnh sau này 
2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ B1 và B2 

- Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B1 và B2 
- Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 

- Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc 

- Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau 
- Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

25 Nghe - Nói 4 1. Mô tả học phần 
Nghe – Nói 4 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên ngành tiếng Anh. Môn học tiếp tục củng cố và phát triển 

cho sinh viên kiến thức cũng như kĩ năng thực hành nghe nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, môn học bước đầu định hướng sinh viên làm 

quen với định dạng bài thi nghe - nói của IELTS.  
- Nghe: Môn học giúp sinh viên thực hành các kĩ năng nghe cần thiết như nghe lấy ý chính, ý chi tiết; nghe để phân loại thông tin; 

nghe hiểu các câu hỏi tu từ; nghe phân biệt giữa fact và opinion.Bên cạnh đó, sinh viên bước đầu làm quen với bài thi nghe IELTS ở 

dạng cơ bản.  
- Nói:môn học củng cố và phát triển cho sinh viên kiến thức thực hành nói tiếng Anh để có thể giao tiếp độc lập với khả năng diễn đạt 

lưu loát, ngữ điệu tự nhiên; sử dụng ngôn ngữ trong các ngữ cảnh như thể hiện sự hứng thú với thông tin trong khi giao tiếp; chuyển 

tiếp và quay lại chủ đề giao tiếp; cách ngắt lời giao tiếp một cách lịch sự; đưa ra lí do/ ví dụ làm sang tỏ quan điểm trong khi giao tiếp. 
Thêm vào đó, môn học tập trung vào rèn luyện kỹ năng lập luận, trình bày/nhận định một vấn đề, đưa ra ý kiến tán thành/không tán 

thành thông qua các chủ đề hấp dẫn đòi hỏi năng lực tư duy phản biện và lập luận sắc bén. Môn học cũng giúp sinh viên bước đầu 

giới thiệu và phát triển kỹ năng trả lời câu hỏi trong đề thi nói IELTS một cách ngắn gọn, trôi chảy, hệ thống, chính xác và đạt hiểu 
quả cao.  

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú và đa dạng các chủ điểm. 
- Có năng lực vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe như nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, 

so sánh thông tin, nhận ra thái độ quan điểm của người nói  

- Có năng lực phát âm chuẩn xác: phụ âm, nguyên âm, trọng âm của từ, trọng âm của câu, ngữ điệu, nối âm, lược âm; 
- Có năng lực giao tiếp. trao đổi thông tin, đưa ra quan điểm hoặc tranh luận về các chủ đề khác nhau trong các tình huống hàng ngày 

- Có năng lực vận dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài nghe theo định dạng IELTS 

- Có năng lực làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu ý chính, thông tin chi tiết hay thái độ của người 

nói trong các hoạt động nghe về chủ đề 
- Sử dụng lượng từ vựng phong phú về các chủ đề đa dạng, ngôn ngữ phù hợp trong các tình huống giao tiếp xã hội. 

- Vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nghe như nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, so sánh 

thông tin, nhận ra thái độ quan điểm của người nói 
- Nói và thể hiện bản thân tự nhiên, trôi chảy 

- Mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan. Mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề khác nhau 

- Vận dụng các chiến lượng trong kỹ năng nói trong bài thi nghe nói định dạng IELTS 
- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Đọc - Viết 4 1. Mô tả học phần 
Đọc Viết 4 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh. Môn học trang bị cho người học các kĩ năng đọc 

hiểu và kiến thức nền để đọc hiểu văn bản về các chủ đề khác nhau. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành khá sâu 

về đoạn văn, các kiểu đoạn văn đơn giản, thông dụng với kiến thức ngữ pháp và lượng từ vựng ở trình độ trung cấp bậc cao. Môn học 
yêu cầu sinh viên nắm được đặc điểm các dạng bài đọc, vận dụng các chiến lược đọc hiểu hiệu quả vào hoàn thành các nhiệm vụ bài 

đọc. Ngoài ra đọc viết 4 cũng giúp cho sinh viên được học và làm quen với các dạng viết khó hơn, phức tạp hơn ở nhiều thể loại. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ trung cấp bậc cao B2 

- Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B2 

- Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương.  
- Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Áp dụng được các chiến lược đọc vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  
- Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu  

- Thực hành các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

26 Nghe - Nói 5 1. Mô tả học phần 

Môn học dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ ba ngành cử nhân Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh. Nội dung môn học được thiết 
kế theo tuần với thời lượng của mỗi tuần được phân bổ linh hoạt để bổ trợ kiến thức và kỹ năng cho sinh viên cho ba mục tiêu chính 

là phát triển kỹ năng nghe nói (skill building), phát triển kỹ năng làm bài thi VSTEP (testing) và phát triển kỹ năng học tập và tư duy 

phản biện (study skills and critical thinking skills). Cụ thể là:  
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nghe và nói chuyên sâu để thực hiện các hoạt động nghe và nói tiếng Anh. 

+ Về kỹ năng nghe, môn học sẽ lần lượt hướng dẫn người học thực hiện các kỹ năng nghe chuyên sâu góp phần hoàn thiện kỹ năng 

nghe. Các bài nghe được thiết kế dưới dạng các bài giảng, bài thuyết trình, thảo luận xung quanh các chủ đề học thuật và đời sống. 
Các kỹ năng nghe subskills bao gồm xác định chủ đề bài nói, phân biệt thông tin và ý kiến, xác định ngữ điệu và thái độ trong lời nói, 

xác định cấu trúc và logic của một bài thuyết trình, xác định lý do và thông tin hỗ trợ cho các luận điểm… Đặc biệt môn học này tập 

trung trọng tâm vào phát triển kỹ năng nghe và ghi nhớ (note-taking skills) cho sinh viên. Các kỹ năng ghi nhớ bao gồm ghi chép sử 
dụng biểu đồ, ghi nhớ sử dụng bản đồ tư duy, ghi nhớ sử dụng bảng biểu, ghi nhớ sử dụng hình ảnh minh họa… Bên cạnh đó, môn 

học củng cố và phát triển cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nghe các âm và nối âm trong tiếng Anh như âm nối /r/, trọng âm tương 

phản, ngữ điệu để thể hiện sự không chắc chắn, hiện tượng tạm dừng (pausing) để nhấn manh… 
+ Về kỹ năng nói, môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành nâng cao về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ 

năng nói để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và phức tạp. Các kỹ năng subskills bao gồm kỹ năng ngắt lời, kỹ 

năng thể hiện mức độ đồng tình, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng phê phán….Những kỹ năng này giúp người học phát triển năng lực 
tư duy phản biện và lập luận sắc bén. Người học cũng được thực hành phát âm và sử dụng các cấu trúc đa dạng và phức tạp giúp thực 

hiện các hoạt động nói chuyên sâu. Các phạm trù được giới thiệu trong môn học này bao gồm sử dụng ngữ điệu để thể hiện quan 

điểm, sử dụng nối âm để diễn đạt lưu loát ý tưởng, sử dụng trọng âm tương phản để nhấn mạnh… 
- Trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản để làm các phần của bài thi VSTEP. Về kỹ năng nghe, môn học giúp sinh viên thành thạo kỹ 

năng nghe và ghi nhớ các bài hội thoại ngắn, bài giảng và nói chuyện (phần 1, 2, 3 của đề thi nghe VSTEP). Về kỹ năng nói, môn học 

bao gồm các hoạt động giúp sinh viên luyện tập trả lời câu hỏi về các chủ đề quen thuộc, trình bày thảo luận giải pháp với lập luận 

hợp lý, và phát triển chủ đề với những luận điểm chặt chẽ, logic (phần 1, 2, 3 của đề thi nói VSTEP).  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học đa dạng (study learning) và dần dần giúp sinh viên ý thức và phát triển tư duy phản biện. Đây là 

những kỹ năng quan trọng sinh viên cần được trang bị để tự tin hơn, tự chủ hơn trong việc học của mình và phát triển được khả năng 
lập luận và tư duy trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Ví dụ các kỹ năng học được giới thiệu gồm kỹ năng nói trong nhóm, kỹ năng phân 

tích quan điểm của người nói, kỹ năng phân loại… 

2. Mục tiêu học phần 
- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe bottom-up listening skills và hình thành các kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên sâu.  

- Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các kỹ năng nói nâng cao để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và 

phức tạp.  
- Phát triển kỹ năng cơ bản để làm bài thi nghe nói theo định dạng VSTEP.  

- Hình thành và phát triển các kỹ năng học tập đa dạng (study learning) 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nghe nhận diện được các âm và nối âm trong tiếng Anh như âm nối /r/, trọng âm tương phản, ngữ điệu để thể hiện sự không chắc 

chắn, hiện tượng tạm dừng (pausing) để nhấn manh…  
- Áp dụng được kỹ năng nghe chuyên sâu để hiểu nội dung các bài nghe nâng cao bao gồm xác định chủ đề bài nói, phân biệt thông 

tin và ý kiến, xác định ngữ điệu và thái độ trong lời nói, xác định cấu trúc và logic của một bài thuyết trình, xác định lý do và thông 

tin hỗ trợ cho các luận điểm, tốc ký…  
- Sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và phức tạp.  

- Vận dụng được các kỹ năng phát âm và nói nâng cao để thực hiện các hoạt động nói trongcác chủ đề học thuật và phức tạp bao gồm 

kỹ năng ngắt lời, kỹ năng thể hiện mức độ đồng tình, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng phê phán.  
- Làm thành thạo các bài thi nghe nói theo định dạng VSTEP. 

- Áp dụng hiệu quả các kỹ năng học tập vào quá trình học để tự tin hơn, tự chủ hơn trong việc học của mình và phát triển được khả 

năng lập luận và tư duy trong giao tiếp bằng tiếng Anh.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Đọc - Viết 5 1. Mô tả học phần 

Đọc Viết 5 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh. Môn học trang bị cho người học các kĩ năng đọc 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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hiểu và kiến thức nền để đọc hiểu văn bản về các chủ đề khác nhau. Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành khá sâu 
về đoạn văn, các kiểu đoạn văn đơn giản, thông dụng với kiến thức ngữ pháp và lượng từ vựng ở trình độ trung cấp bậc cao. Môn học 

yêu cầu sinh viên nắm được đặc điểm các dạng bài đọc, vận dụng các chiến lược đọc hiểu hiệu quả vào hoàn thành các nhiệm vụ bài 

đọc. Ngoài ra đọc viết 5 cũng giúp cho sinh viên được học và làm quen với các dạng viết khó hơn, phức tạp hơn ở nhiều thể loại. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ trung cấp bậc cao B2 

- Có năng lực viết được các dạng bài viết học thuật đa dạng theo chủ đề ở bậc cao trình độ B2 
- Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 và B2 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương.  

- Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được các chiến lược đọc hiểu bậc cao vào nội dung bài đọc để hoàn thành yêu cầu bài đọc  

- Hiểu và áp dụng được các thành phần ngữ pháp vào nội dung bài viết cụ thể theo yêu cầu  

- Thực hiện được các bài tập liên quan đến từ vựng với các chủ đề và yêu cầu khác nhau  

- Có khả năng tự thực hành các bài tập để nâng cao trình độ qua các hướng dẫn tự học ở nhà  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Nghe - Đọc 6 1. Mô tả học phần 
Nghe đọc 6 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh. Môn học trang bị cho người học các kĩ năng nghe 

đọc và kiến thức nền để nghe các loại văn bản bậc cao với ngôn từ và diễn đạt đa dạng. Môn học cũng cung cấp cho người học cơ hội 

để tiếp xúc với các dạng đọc hiểu và nghe hiểu văn bản về các chủ đề khác nhau. Ngoài ra, môn học trang bị cho sinh viên kiến thức 
thực hành đọc chuyên sâu về đoạn văn, các kiểu đoạn văn đơn giản, thông dụng với kiến thức ngữ pháp và lượng từ vựng ở trình độ 

trung cấp bậc cao. Môn học yêu cầu sinh viên nắm được đặc điểm các dạng bài đọc, bài nghe và vận dụng các chiến lược đọc hiểu và 

nghe hiểu hiệu quả vào hoàn thành các nhiệm vụ bài đọc. Ngoài Nghe đọc 6 cũng giúp cho sinh viên được học và làm quen với các 
dạng viết khó hơn, phức tạp hơn ở nhiều thể loại. 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 

mang tính học thuật và làm được các bài đọc hiểu ở trình độ bậc cao  

- Có khả năng vận dụng các kỹ năng nghe nâng cao để xử lý các yêu cầu bài nghe có trình độ C1  

- Có khả năng sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục để làm được các bài đọc ở trình độ C1 
- Có năng lực sử dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu và nghe hiểu để trở thành người đọc độc lập và có kỹ 

năng  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật  

- Áp dụng được các chiến lược nghe hiểu bậc cao vào nội dung bài nghe để hoàn thành yêu cầu các bài nghe ở trình độ C1 
- Vận dụng các chiến lược để đọc hiểu các văn bản mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật 

phức tạp để giải quyết được các bài đọc có trình độ bậc cao khác nhau  
- Vận dụng hiểu biết lượng từ vựng phong phú, các cấu trúc ngữ pháp và phong cách viết của bài đọc về các chủ đề đa dạng để đọc 

hiểu tài liệu và độc lập phát triển kỹ năng tiếng tương đương  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Nói - Viết 6 1. Mô tả học phần 
Nói-Viết 6 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm tiếng Anh. Môn học trang bị cho sinh viên kiến 

thức về cấu trúc bài luận và viết các kiểu bài luận với kiến thức ngữ pháp và lượng từ vựng ở mức độ phong phú và chính xác khá cao 

về những chủ đề khá phức tạp. Môn học giúp sinh viên có thể phân tích cấu trúc của một bài luận, đặc trưng của các kiểu bài luận và 
thực hành dùng đa dạng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp để viết những bài luận đúng bố cục cấu trúc, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Bên cạnh 

đó, môn học củng cố và phát triển cho sinh viên kiến thức thực hành nói tiếng Anh để có thể giao tiếp độc lập ở mức độ nâng cao với 

khả năng diễn đạt lưu loát, ngữ điệu tự nhiên; cấu trúc câu tương đối dài phức tạp về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, có thể 
phát triển hoàn chỉnh một chủ đề được cung cấp một cách linh hoạt và tự nhiên.  

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực nắm bắt kiến thức và sử dụng từ vựng phong phú, nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức.  
- Có năng lực giao tiếp trong các tình huống khác nhau. Đủ khả năng xử lý và ứng biến nhanh, tự nhiên. 

- Có năng lực nhận biết cấu trúc nội dung, sử dụng từ vựng và cấu trúc đa dạng theo chủ đề cho từng thể loại bài luận.  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có năng lực lập luận logic, triển khai ý tưởng, liên kết câu, ý trong và ngoài đoạn văn phù hợp với từng kiểu bài luận.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Sử dụng được lượng từ vựng phong phú, nâng cao, cách diễn đạt dùng collocations và các cấu trúc phức về các chủ đề đa dạng.  

- Vận dụng các chiến lược hiệu quả trong giao tiếp các tình huống khác nhau. - 
- Nói được trôi chảy về các chủ đề đa dạng có mở rộng và củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận logic. Mô tả rõ ràng chi tiết về các 

chủ đề phức tạp. 

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.  
- Hiểu được bố cục, văn phong ở các kiểu bài luận khác nhau.  

- Viết được những bài luận có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống. 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập  

30 Nghe - Đọc 7 1. Mô tả học phần 

Nghe – Đọc 7 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên ngành tiếng Anh. Môn học tiếp tục củng cố và phát triển 

cho sinh viên kiến thức thực hành nghe đọc tiếng Anh, bao gồm: 
- Đọc: Có thể hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình; có thể hiểu được 

nhiều loại văn bản dài và phức tạp, cảm thụ được các nét khác biệt nhỏ giữa các văn phong, giữa nghĩa đen và nghĩa bóng; phát triển 

các kĩ năng đọc hiểu như đọc lấy thông tin và lập luận, đọc tìm thông tin. 
- Nghe: Có thể theo dõi và hiểu được những tranh luận, lập luận mang tính trừu tượng; có thể theo dõi và hiểu được các bài giảng hay 

bài thuyết trình chuyên ngành có sử dụng nhiều lối nói thông tục, chứa đựng các yếu tố văn hóa hoặc các thuật ngữ không quen thuộc; 

có thể theo dõi và hiểu được các cuộc hội thoại phức tạp giữa người bản ngữ ngay cả khi nội dung là những chủ để trừu tượng phức 
tạp, không quen thuộc. 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng 
mang tính học thuật.  

- Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú về đa dạng các chủ điểm. 

- Có năng lực nghe các kỹ năng nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép 

thông tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.  

- Có năng lực đọc các văn bản ở các tài liệu mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật phức tạp.  

- Có năng lực sử dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác 
giả, kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan điểm của 

người viết.  

- Có năng lực sử dụng các kỹ năng, thủ thuật và chiến thuật làm bài đọc hiểu để trở thành  
người đọc độc lập và có kỹ năng. 

- Có năng lực làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Vận dụng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh cần thiết để có thể nghe hiểu được các bài hội thoại, bài giảng mang tính học 

thuật.  
- Vận dụng các chiến thuật nghe nâng cao: nghe lấy thông tin chính, thông tin chi tiết, xác định ngữ cảnh nghe, phân loại, ghép thông 

tin, nhận ra ngụ ý của người nói trong các đoạn hội thoại ở mức độ nâng cao.   

- Vận dụng hiểu biết lượng từ vựng phong phú về các chủ đề đa dạng để nghe, đọc hiểu tài liệu  
- Vận dụng các chiến lược để đọc hiểu các văn bản mức độ cao cấp về nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội mang tính chất học thuật 

phức tạp.  

- Vận dụng các kỹ năng đọc hiểu một cách thành thục như kỹ năng đọc lướt, kỹ năng đọc tìm ý chính, kỹ năng đoán ý tác giả, kỹ năng 
đoán nghĩa của từ thông qua văn bản, kỹ năng nhận diện thông tin thực tế, kỹ năng suy diễn thông tin, quan điểm của người viết để 

thực hành các bài tập đọc liên quan  

- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Nói - Viết 7 1. Mô tả học phần 

Nói-Viết 7 là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm tiếng Anh. Môn học trang bị cho sinh viên kiến 

thức thực hành nâng cao về viết thư và viết các kiểu bài luận với kiến thức ngữ pháp và lượng từ vựng ở mức độ phong phú và chính 
xác khá cao về những chủ đề khá phức tạp. Môn học tập trung rèn luyện kĩ năng viết thư theo đúng định dạng, sử dụng ngôn ngữ phù 

hợp theo mục đích của từng loại thư. Môn học giúp sinh viên có thể phân tích cấu trúc của một bài luận, đặc trưng của các kiểu bài 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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luận và thực hành dùng đa dạng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp để viết những bài luận đúng bố cục cấu trúc, ngữ pháp và ngữ nghĩa.  
Bên cạnh đó, môn học củng cố và phát triển cho sinh viên kiến thức thực hành nói tiếng Anh để có thể giao tiếp độc lập ở mức độ 

nâng cao với khả năng diễn đạt lưu loát, ngữ điệu tự nhiên; cấu trúc câu tương đối dài phức tạp về những vấn đề khác nhau trong cuộc 

sống. Môn học tập trung vào rèn luyện kỹ năng lập luận, trình bày/nhận định một vấn đề, đưa ra ý kiến tán thành/không tán thành đối 
với những luận điểm tương đối khó, đòi hỏi năng lực tư duy phản biện và lập luận sắc bén. Môn học giúp sinh viên thành thạo kỹ 

năng trả lời câu hỏi về các chủ đề quen thuộc (Part 1), trình bày thảo luận giải pháp với lập luận hợp lý (Part 2) và phát triển chủ đề 

với những luận điểm chặt chẽ, logic (Part 3) trong đề thi nói VSTEP một cách ngắn gọn, trôi chảy, hệ thống, chính xác và đạt hiểu 
quả cao. Sinh viên có thể hoàn thiện năng lực ngôn ngữ trình độ C1/cận C1 theo chuẩn VSTEP. 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực hiểu biết về lượng từ vựng phong phú, các cấu trúc câu trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ về đa dạng các chủ điểm.  
- Có năng lực sử dụng các cấu trúc ngữ pháp dùng để mô tả, so sánh, phân loại, trình bày quan điểm cá nhân, gợi ý, giới thiệu, yêu 

cầu, phản hồi tin tức, đưa ra lời khuyên, nói về tiện ích/bất lợi.  

- Có năng lực vận dụng các chiến lược trong kĩ năng nói như kéo dài câu trả lời, duy trì hội thoại và phát triển chủ đề. Có đủ khả năng 

xử lý và ứng biến nhanh, tự nhiên.  

- Có năng lực nhận biết định dạng của một bức và ngôn ngữ sử dụng trong viết thư.  
- Có năng lực nắm bắt kiến thức về bố cục, cách sắp xếp ý tưởng ở từng thể loại bài luận theo chuẩn Vstep ở cấp độ C1/ cận C1.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nói được trôi chảy các chủ đề có sử dụng từ vựng phong phú, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ và có sử dụng linh hoạt các cấu 
trúc ngữ phá 

- Vận dụng được các chiến lược trong kỹ năng nói để mô tả rõ ràng chi tiết về các chủ đề phức tạp hoặc mở rộng, củng cố ý kiến cá 

nhân bằng lập luận và ví dụ có liên quan.  
- Thành thạo với kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.  

- Viết được một bức thư hoàn chỉnh đúng bố cục, văn phong thể hiện mục đích rõ ràng, cụ thể, và ngôn ngữ phù hợp.  

- Viết được bài luận hoàn chỉnh có bố cục và nội dung rõ ràng, lập luận thuyết phục có tính hệ thống.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Viết khoa học  1. Mô tả học phần 

Môn học dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ ba ngành cử nhân Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh. Môn học được thiết kế để đáp 

ứng nhu cầu và bổ trợ kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về viết học thuật để chuẩn bị cho việc thực hiện viết khóa luận cuối khóa 
học hoặc viết báo cáo nghiên cứu. Nội dung khóa học được thiết kế theo tuần với những chủ điểm viết khác nhau và được tổ chức 

dưới dạng workshop có tính tương tác và thực hành cao. Khóa học tập trung hướng dẫn sinh viên những phạm trù ngôn ngữ và những 

kỹ thuật khác nhau để viết logic, hiệu quả trong từng phần của một báo cáo nghiên cứu. Sinh viên tham gia khóa học sẽ thực hiện các 
hoạt động làm việc cá nhân, theo cặp và theo nhóm để phân tích các bài viết mẫu và áp dụng kỹ thuật được học vào thực hành viết.  

2. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được cấu trúc của một báo cáo nghiên cứu.  
- Áp dụng được những kỹ thuật viết học thuật vào viết từng phần của báo cáo nghiên cứu.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nhận biết được các đặc điểm của ngôn ngữ học thuật để vận dụng vào viết báo cáo khoa học. 

- Hiểu được đặc điểm bố cục của các phần trong báo cáo nghiên cứu (giới thiệu, lý thuyết, phương pháp, kết quả, thảo luận và kết 

luận) và áp dụng chiến lược viết các phần này hiệu quả.  
- Triển khai các ý trong báo cáo nghiên cứu rõ ràng, mạch lạc và logic  

- Trích dẫn tài liệu đúng theo quy định của APA style.  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập và thái độ tôn trọng với các sản phẩm nghiên cứu.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33 Phương pháp 
NCKH trong ngành 

tiếng Anh 

1. Mô tả học phần 
Đây là học phần bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Học phần giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm các khái niệm cơ bản, các 

nguyên tắc về nghiên cứu và các loại hình nghiên cứu khoa học. Môn học cũng tạo ra các cơ hội tiếp xúc và thực hành cơ bản đầu tiên 
nhằm tiến hành một nghiên cứu khoa học. Học phần có mối liên hệ gần gũi với các học phần: Viết khoa học và khóa luận tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu học phần 

- Hình thành và phát triển năng lực thực hiện nghiên cứu khoa học trong ngành tiếng Anh C13 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Xác định và phân tích được các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch và tiến hành một nghiên cứu khoa học. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Xác định và phân tích được cấu trúc của một bài nghiên cứu khoa học  
- Xác định được các loại hình nghiên cứu khác nhau.  

- Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu.  

- Viết một đề xuất nghiên cứu khoa học.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

34 Cơ sở ngôn ngữ học 1. Mô tả học phần 

Học phần trang bị cho người học những tri thức tổng quan về ngôn ngữ học (bản chất xã hội và chức năng của ngôn ngữ, tính hệ 
thống của tín hiệu ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc và loại hình…) và các phân ngành quan 

trọng của ngôn ngữ học (ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học, ngữ dụng học). Từ đó, giúp người học vận dụng thành thạo những 

tri thức về ngôn ngữ học để lí giải, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp.  
Học phần có quan hệ chặt chẽ với các học phần Ngữ âm tiếng Việt và ứng dụng trong dạy học Ngữ văn, Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng 

Việt và dạy học từ ngữ trong nhà trường phổ thông, Ngữ pháp tiếng Việt, ngữ dụng học và ứng dụng trong dạy học Ngữ văn. 

2. Mục tiêu học phần 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các tri thức: tri thức tổng quan về ngôn ngữ học, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học 

- Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ qua kiến thức đã được học của học phần  

- Có năng lực giao tiếp tiếng Việt tốt hơn thông qua sự hiểu biết về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Giải thích, trình bày được những tri thức tổng quan về ngôn ngữ học và các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ học (ngữ âm học, 

từ vựng học, ngữ pháp học, ngữ dụng học). 
- Vận dụng được những tri thức về ngôn ngữ học để lí giải, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp 

- Biết vận dụng tri thức của ngữ âm học, từ vựng học và ngữ pháp học để nghiên cứu khoa học thông qua việc khai thác ngữ liệu, áp 

dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành để viết bài nghiên cứu.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Ngữ pháp học 1. Mô tả học phần 

Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết sâu, mang tính hệ thống về ngữ pháp tiếng Anh bao gồm kiến 

thức chủ yếu về từ loại (Từ, cụm từ) và cú pháp (Mệnh đề, các loại mệnh đề, Câu và các loại câu). 

2. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của từ tiếng Anh  
- Nắm vững kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của câu tiếng Anh 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của danh từ tiếng Anh  
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về về các đặc điểm ngữ pháp của động từ tiếng Anh  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của tính từ và trạng từ tiếng Anh 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của giới từ tiếng Anh 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của câu đơn tiếng Anh 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các đặc điểm ngữ pháp của câu phức tiếng Anh 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

36 Từ vựng - Ngữ 

nghĩa học 

1. Mô tả học phần 

Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2. Môn học trang bị cho sinh viên nắm bắt các đặc điểm về từ vựng của ngôn ngữ tiếng Anh như cấu tạo của từ: từ 
đơn, từ ghép, các kiểu tập hợp từ và mối quan hệ từ như: từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và các phương pháp chuyển nghĩa 

của từ như: ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh. Qua đó, SV có thể sử dụng linh hoạt ý nghĩa của từ nhằm biểu đạt mục đích 

mà người nói cần hướng tới. 
2. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng học tiếng Anh  

- Nắm vững kiến thức về ngữ nghĩa học tiếng Anh  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về hình vị và cấu trúc từ tiếng Anh  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương thức cấu tạo từ tiếng Anh  
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về nghĩa của từ và các quan hệ nghĩa của từ  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về chuyển nghĩa của từ  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Hiểu và vận dụng được kiến thức về nghĩa của câu và phân loại nghĩa của câu  
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về tình thái  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

37 Ngữ âm- Âm vị học 1. Mô tả học phần 
Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản liên quan đến đặc điểm về ngữ âm, âm vị trong tiếng Anh nhằm giúp sinh 

viên có cái nhìn chi tiết hơn về hệ thống ngữ âm, âm vị, từ đó trau dồi và nâng cao khả năng phát âm chuẩn mực, nói tiếng Anh có 
ngữ điệu và có trọng âm nhằm thể hiện đầy đủ mục đích đa dạng của lời nói. 

2. Mục tiêu học phần 

- Nắm được đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh; hệ thống âm vị và đặc điểm của chúng; cấu trúc của âm tiết.  
- Nắm được kiến thức cơ bản về các yếu tố âm vị siêu đoạn tính như: trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu, và chức năng của chúng.  

- Nắm đượcsự khác nhau giữa chữ viết / ngữ âm / âm vị; giữa giọng Anh chuẩn và các giọng miền khác; giữa tiếng Anh-Anh và tiếng 

Anh- Mỹ.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu âm và cơ chế phát âm.  

- Có kiến thức về khái niệm, mô tả và phân loại về nguyên âm trong tiếng Anh. 
- Có kiến thức cơ bản về khái niệm, mô tả và phân loại về các phụ âm trong tiếng Anh.  

- Có kiến thức về vai trò và các quy luật biến đổi của âm vị tiếng Anh.  

 Phân tích cấu trúc âm tiết; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết.  
 Mô tả và phân tích các hiện tượng siêu đoạn tính trong tiếng Anh: trọng âm, ngữ điệu, đồng hoá, mất âm, nối âm, nhịp điệu.  

 Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Ngữ dụng học 1. Mô tả học phần 
Đây là môn học tự chọn dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm và vấn đề cơ bản trong nghiên cứu dụng học như: các khái niệm về quy chiếu, trực 

chỉ, các loại nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ (tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa), lý thuyết hành vi ngôn ngữ (lý thuyết của 

John L.Austin, lý thuyết của John R.Searle…) các nhân tố giao tiếp và quy tắc giao tiếp (vấn đề ngữ cảnh, diễn ngôn, các quy tắc về 

bảo tồn giá trị hữu ích, lịch sự, hợp tác hội thoại …)... Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng phương pháp phân 

tích, mô tả các vấn đề dụng học trong quá trình nghiên cứu ngôn ngữ và gợi mở những hướng tiếp cận mang tính dụng học trong việc 
nghiên cứu ngôn nói chung. 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với các tình huống giao tiếp trong thực tế.  
- Có năng lực lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ để tương tác với người học một cách phù hợp. 

- Có năng lực vận dụng hướng tiếp cận mang tính chất dụng học trong nghiên cứu ngôn ngữ trong lịch vực giảng dạy.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Xác định và phân tích được những yếu tố của ngữ cảnh tình huống và mối quan hệ với việc sử dụng, biểu đạt ngôn ngữ(trực chỉ, chỉ 

xuất….) và giải nghĩa ngôn ngữ. 

- Phân tích được nghĩa hàm ẩn được thực hiện thông qua các phép tiền giả định, hàm ngôn.  
- Phân tích được các chiến lược lịch sự trong giao tiếp và các yếu tố quyết định sự lựa chọn các chiến lược lịch sự, vận dụng trong dạy 

và học ngoại ngữ 

- Nắm được bản chất của hành động nói và vận dụng vào phân tích ngôn ngữ. 
- Hiểu và xác định được phương pháp phân tích, mô tả các vấn đề dụng học.  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Phân tích diễn ngôn 1. Mô tả học phần 
Đây là môn học tự chọn dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về diễn ngôn với tư cách là một đơn vị giao tiếp, với những hình thức thể hiện và chức 

năng cơ bản nhất. Môn học cũng giới thiệu những đặc điểm về chủ đề, cấu trúc nội dung và những kiểu mạch lạc quyết định sự tồn tại 
và hình thức của diễn ngôn. Môn học giới thiệu cách tiếp cận dụng học với phân tích diễn ngôn để người học nắm được mối liên quan 

chặt chẽ giữa chúng. Môn học cũng cung cấp cho người học lý thuyết về hành vi ngôn ngữ và việc sử dụng kiến thức nền trong phân 

tích diễn ngôn. 
2. Mục tiêu học phần 

- Hiểu về đối tượng nghiên cứu (diễn ngôn, các bộ phận, các đơn vị, các tổ chức bên trong diễn ngôn), các khái niệm về các đối tượng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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nghiên cứu này.  
- Làm quen, hiểu và áp dụng được ở mức độ đơn giản một số thao tác phân tích, miêu tả khi nghiên cứu các bộ phận của diễn ngôn.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của phân tích diễn ngôn. 
- Biết cách vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể hoặc 

xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn. 

- Nắm được chức năng của ngôn ngữ và vận dụng vào các tình huống giao tiếp.  
- Biết cách vận dụng kiến thức về ngữ dụng trong diễn ngôn để phân tích diễn ngôn trong các tình huống cụ thể.  

- Hiểu được vai trò của ngữ cảnh, kiến thức văn hóa-xã hội chung vào việc phân tích diễn ngôn. 

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngoại ngữ.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập. 

40 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

1. Mô tả học phần 

Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội 2. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ học đối chiếu Anh – Việt với các nội dung 

chính về lý thuyết cơ sở của ngôn ngữ học đối chiếu, nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, cũng như các bình 

diện đối chiếu ngôn ngữ: ngữ âm – âm vị, ngữ pháp, từ vựng – ngữ nghĩa và ngữ dụng, … 
2. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức lý thuyết về đối chiếu ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếng Việt  

- Thực hành đối chiếu ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếng Việt 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và trình bày được cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ học đối chiếu - 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ âm – âm vị 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện hình vị  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện câu 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện từ vựng và ngữ nghĩa  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ dụng và một số bình diện khác 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Cơ sở văn hóa Việt 
Nam 

1. Mô tả họcphần 
 Học phần trình bày hệ thống kiến thức cơ bản về văn hóanhư:các khái niệm; cơ chế sáng tạo văn hóa; chức năng của văn hóa; loại 

hình văn hóa; đặc điểm của văn hóa Việt Nam;quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc; tiến trình lịch sử và không gian văn hóa Việt Nam; thời cơ và thách thức mới trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện 
nay… Học phần có quan hệ với các học phần : Văn học dân gian và định hướng dạy học, Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế 

kỳ XIX và định hướng dạy học. 

2. Mục tiêu họcphần 
- Phát triển năng lực tiếp nhận, nghiên cứu và dạy học các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam. 

- Phát triển được những phẩm chất, năng lực cơ bản của người giáo viên.  

3. Chuẩn đầu ra của họcphần  
- Tiếp nhận được tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam.  

- Vận dụng các tri thức về văn hóa vào việc tổ chức hoạt động dạy học. 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu các vấn đề văn hóa Việt Nam. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Văn hóa Anh - Mỹ 1. Mô tả học phần 

Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Môn học trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về đất nước, con người, địa lý, lễ hội, tôn giáo cũng như thái độ của người 
Anh, Mỹ, từ đó nâng cao năng lực sử dụng và giao tiếp tiếng Anh, cũng như bồi đắp thêm kiến thức đa văn hóa cho sinh viên.  

2. Mục tiêu học phần 

- Cókiến thức về các khía cạnh khác nhau của văn hóa Anh – Mỹ.  
- So sánh được những nét tương đồng, dị biệt, và giao thoa trong văn hóa Anh – văn hóa Mỹ.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được những nét chung về vị trí, địa lý, sự giao thoa của văn hóa Anh – văn hóa Mỹ 
- Nắm được kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển của Anh và Mỹ 

- Nắm được kiến thức về hệ thống chính trị của Anh và Mỹ.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nắm được kiến thức về hệ thống giáo dục của Anh – Mỹ.  
- Nắm được kiến thức về tôn giáo, tín ngưỡng của Anh – Mỹ 

- Nắm được kiến thức về các lễ hội, kỳ nghỉ chính; những phương thức giải trí của Anh – Mỹ 

- Nắm được kiến thức về con người và bản sắc văn hóa Anh – Mỹ 
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

43 Văn học Anh - Mỹ 1. Mô tả học phần 

Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 
Văn học Anh – Mỹ nghiên cứu các tác phẩm văn học trong nền Văn học Anh – Mỹ. Thông qua các nhân vật được xây dựng trong tác 

phẩm và nhân sinh quan, thế giới quan mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm; môn học giúp thúc đẩy sự phát triển và định hướng về 

nhân cách của sinh viên, đồng thời giúp sinh viên cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong các tác phẩm văn học. Việc nghiên cứu các 
tác phẩm văn học trong nền Văn học Anh giúp sinh viên so sánh và liên hệ đến các tác phẩm văn học trong nền Văn học Việt Nam 

nhằm đạt được một cái nhìn tương đối bao quát về văn học nói chung. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có kiến thức cơ bản về cấu tạo, thành tố của một tác phẩm văn học  

- Có kiến thức cơ bản về những tác phẩm, tác giả điển hình trong một số thời kì văn học của nền văn học Anh – Mỹ  

- Có kiến thức cơ bản về tư tưởng, quan điểm sáng tác văn học, bối cảnh lịch sử trong một số thời kì văn học của nền văn học Anh – 
Mỹ.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích các yếu tố chính cấu thành một tác phẩm văn học; một số thủ pháp nghệ thuật sử dụng trong các tác phẩm văn học Anh – 
Mỹ. nói riêng, văn học nói chung.  

- Nắm được kiến thức sơ lược về các thời kì của văn học Anh – Mỹ.  

- Phân tích được những nét tiêu biểu của văn học Anh qua 3 thời kì: 1) cuối thế kỉ 16, đầu thế kỉ 17 (thời kì Phục Hưng của Anh), 2) 
nửa đầu và nửa cuối thế kỉ 19, 3) đầu thế kỉ 20.  

- Phân tích được những nét tiêu biểu của văn học Mỹ qua 3 thời kì:1) thời kì lập quốc, 2) nửa đầu thế kỉ 20, 3) thời kì cận hiện đại.  

- Tìm hiểu, phân tích tư tưởng sáng tác, tư tưởng thời đại, phong cách sáng tác của một số tác giả thông qua mộ số tác phẩm tiêu biểu 

của các thời kì.  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Giao tiếp liên văn 
hoá 

1. Mô tả học phần 
Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về văn hóa và liên văn hóa: đa dạng văn hóa; sốc văn hóa; 

thành tố của văn hóa; đặc đặc trưng và chức năng của văn hóa; mối quan hệ và ảnh hưởng của văn hóa đối với xã hội, lịch sử, tôn 
giáo, bản sắc, ngôn ngữ, cảnh huống. Môn học cũng cung cấp những hiểu biết về giao tiếp và giao tiếp liên văn hóa: mục đích của 

giao tiếp; thành tố của giao tiếp; đặc trưng của giao tiếp; giao tiếp bằng lời; giao tiếp phi lời; nguyên tắc giao tiếp; ngữ cảnh giao tiếp; 

không gian, thời gian giao tiếp; giao tiếp và công nghệ. 
2. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức về văn hóa và các đặc điểm, vai trò của văn hóa  

- Nắm vững kiến thức về giao tiếp và các loại hình giao tiếp 
- Nắm vững kiến thức về mối liên hệ giữa văn hóa và giao tiếp 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và trình bày được kiến thức tổng quan về văn hóa  
- Hiểu và vận dụng được vai trò của văn hóa trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về giao tiếp và các loại hình giao tiếp  

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về mối quan hệ giữa văn hóa và giao tiếp  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Kỹ năng thế kỷ 21 1. Mô tả học phần 

Đây là môn học tự chọn dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 
Môn học cung cấp cho sinh viên sinh viênnhững kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 nhằm áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống nói 

chung và giảng day nói riêng. Những kỹ năng đó bao gồm: Nhóm kỹ năng học tập và sáng tạo 4Cs (Tư duy phản biện và giải quyết 

vấn đề, Giao tiếp, Cộng tác, Đôi mới và Sáng tạo); Nhóm kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống (Tính linh hoạt và khả năng thích 
ứng, Sáng kiến & Tự định hướng, Các kỹ năng xã hội và đa văn hóa; Lãnh đạo & Trách nhiệm); Nhóm kỹ năng thông tin, truyền 

thông và công nghệ (sử dụng và khai thác thông tin, truyền thông, và công nghệ để phục vụ cho học tập và cuộc sống). Môn học cũng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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cung cấp những tình huống trong cuộc sống và giảng dạy để sinh viên có cơ hội được áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết 
vấ đề.  

2. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng áp dụng và phát triển nhóm kỹ năng cơ bản thuộc khung năng lực thế kỉ 21 vào thực tiến.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được những kỹ năng cơ bản của khung năng lực thế kỉ 21. - 

- Vận dụng nhóm kỹ năng Học tập và Đổi mới vào thực tiến.  
- Vận dụng nhóm kỹ năng Thông tin, Truyền thông và Công nghệ vào thực tiến.  

- Vận dụng nhóm kỹ năng Sống và Nghề nghiệp vào thực tiến.  

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập.  

46 Lý thuyết dịch 1. Mô tả học phần 

Học hết 02 tín chỉ Lí thuyết dịch, sinh viên sẽ có khả năng nắm được: lý thuyết biên dịch, khái niệm biên dịch, các bước thực hiện 

một bản dịch, tiêu chí đánh giá một bản dịch, các nguyên tắc biên dịch, phân tích văn bản, mục đích của tác giả, văn phong, chất 
lượng văn bản, sắc thái nghĩa biểu vật và biểu niệm, yếu tố văn hoá trong văn bản, các phương pháp biên dịch, biên dịch từng từ, biên 

dịch theo nghĩa đen, biên dịch sát, biên dịch ý, biên dịch chuyển đổi, biên dịch tự do, biên dịch nghĩa bóng, biên dịch giao tiếp. Sinh 

viên sẽ có khả năng nắm được lý thuyết phiên dịch, các hình thức phiên dịch, phiên dịch đoạn ngôn bản, phiên dịch đuổi, phiên dịch 
song hành, phiên dịch tóm tắt, kỹ năng phiên dịch viên, kỹ năng nghe, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng ghi tốc ký, kỹ năng chuyển dịch, kỹ 

năng tái tạo ngôn bản, các vấn đề phiên dịch viên hay gặp và cách khắc phục, khó khăn về từ vựng chuyên ngành, hạn chế về kiến 

thức nền. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực vận dụng các kiến thức, kỹ thuật, phương pháp biên – phiên dịch vào công tác dịch thuật, đáp ứng được những đòi hỏi 

về kỹ năng và nghệ thuật của nghề dịch 
- Hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp trong quá trình 

học tập cũng như cuộc sống hàng ngày thông qua ngôn ngữ tiếng Anh, từ đó có những năng lực cơ bản của một biên dịch viên (phiên 

dịch viên). 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm, có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với 

công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững nguyên lý, phương pháp, kỹ thuật dịch và các loại hình dịch thuật 

- Có khả năng đánh giá sơ bộ, phân tích và nhận định văn bản gốc, từ đó xác định được cách thức, phương pháp dịch phù hợp  

- Nhận biết các lỗi thường gặp trong bản dịch và xác định đúng nguyên nhân, trên cơ sở đó có biện pháp tránh mắc những lỗi này và 
cung cấp bản dịch có tính chính xác cao  

- Có thái độ, tinh thần học tập tích cực, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức và kinh 

nghiệm trong dịch thuật  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

47 Dịch câu 1. Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề: Dịch câu đơn lẻ bảo đảm hình thức và nội dung 

-Có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng: Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt 
liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong dịch câu song ngữ: từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ vựng bậc cao: phân biệt đồng nghĩa 

theo tiêu chí: nói/viết, trang trọng/không trang trọng, đen/bóng, từ vựng/ngữ pháp, ngữ pháp bậc cao: nói/viết, trang trọng/không 

trang trọng, ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, hình tượng ngôn ngữ, tục ngữ 
-Tiếp nối các chương trình đào tạo trước:Kế thừa và phát triển  

-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt thực hành, Ngôn ngữ và văn hóa, Ngôn ngữ học so 

sánh đối chiếu, Từ vựng – Ngữ nghĩa, Từ pháp – Cú pháp, Văn hóa Anh – Mỹ, Văn học Anh, Giao tiếp liên văn hóa. 
2. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Anh, văn hoá các nước nói tiếng Anh và kỹ năng sử dụng tiếng Anh  

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng biên-phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích lũy được nền tảng từ vựng tiếng Anh bậc cao (từ loại, chủ điểm, đồng nghĩa, trái nghĩa); ngữ pháp tiếng Anh bậc cao; hình 

tượng ngôn ngữ, đặc ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Anh  
- Phân biệt được văn nói với văn viết, văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng trong tiếng Anh  

- Phân tích được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá giữa tiếng Anh và tiếng Việt  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Hình thành ở sinh viên kỹ năng dịch câu đơn lẻ về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng 
Anh cũng như xử lý văn bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.  

- Xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ câu.  

- Thể hiện thái độ chủ động trong bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.  

48 Dịch văn bản 1. Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề:Biên dịch các văn bản chuyên ngành hẹp nhưng không quá chuyên sâu, có mối quan hệ trực tiếp với những nội 

dung kiến thức, kĩ năng: 
+ Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong dịch văn bản chuyên 

ngành hẹp nhưng không quá chuyên sâu.          

+ Từ vựng bậc cao: theo các chủ đề: đất nước và con người, kinh tế, chính trị và xã hội, môi trường và du lịch, y tế và giáo dục, văn 
hoá và thể thao, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp, văn học; phân biệt đồng nghĩa theo tiêu chí: nói/viết, trang 

trọng/không trang trọng, đen/bóng, từ vựng/ngữ pháp. 

 + Ngữ pháp bậc cao: nói/viết, trang trọng/không trang trọng, ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, hình tượng ngôn 
ngữ, tục ngữ, nghĩa: văn bản, tu từ, chơi chữ. 

-Tiếp nối các chương trình đào tạo trước:Kế thừa và phát triển  

-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học:Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt thực hành, Ngôn ngữ và văn hóa, Ngôn ngữ học so 
sánh đối chiếu, Từ vựng – Ngữ nghĩa, Từ pháp – Cú pháp, Văn hóa Anh – Mỹ, Văn học Anh, Giao tiếp liên văn hóa, Phân tích diễn 

ngôn, Ngữ dụng học. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có kỹ năng dịch văn bản về hình thức và nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng như xử lý văn 

bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

- Có thể xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản.  
- Có thái độ tích cực nghiên cứu, học hỏi, chủ động bổ khuyết, nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho nghề nghiệp.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có khả năng dịch văn bản thuộc các chủ đề khác nhau ở mức độ tương đối phức tạp từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt 

sang tiếng Anh. 

- Có thể nhận biết và xử lý các vấn đề thường gặp trong biên dịch 

- Hình thành ở người học thái độ chuẩn mực trong nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

49 Dịch phát ngôn 1.Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề: Nghe và dịch các tiêu đề tin, từng phát ngôn của tin vắn, đoạn đàm thoại bảo đảm hình thức và nội dung 
-Có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng: 

+ Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong dịch phát ngôn song 

ngữ: từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa. 
+ Từ vựng bậc cao theo chủ đề: đất nước và con người, kinh tế, chính trị và xã hội, môi trường và du lịch, y tế và giáo dục, văn hoá và 

thể thao, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp, văn học; phân biệt đồng nghĩa theo tiêu chí: nói/viết, trang 

trọng/không trang trọng, đen/bóng, từ vựng/ngữ pháp. 
+ Ngữ pháp bậc cao: nói/viết, trang trọng/không trang trọng. 

+ Ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, hình tượng ngôn ngữ, tục ngữ 

-Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: Kế thừa và phát triển  
-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt thực hành, Ngôn ngữ và văn hóa, Ngôn ngữ học so 

sánh đối chiếu, Nghe C1, Nghe – Ghi, Từ vựng – Ngữ nghĩa, Từ pháp – Cú pháp, Văn hóa Anh – Mỹ, Văn học Anh – Mỹ, Giao tiếp 

liên văn hóa. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có kỹ năng nghe thông tin chi tiết, nghe nhớ; kỹ thuật phiên dịch tiêu đề tin, từng phát ngôn của bản tin vắn, đoạn đàm thoại; và xử 

lý các phát ngôn từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề.  
- Có thể xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ phát ngôn.  

- Có thái độ tích cực nghiên cứu, học hỏi, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng phiên dịch trong công tác dịch thuật.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có thể nghe, hiểu, ghi nhớ và dịch được các phát ngôn từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hình thành khả năng nhận biết và xử lý được các vấn đề đơn giản thường gặp trong công tác phiên dịch ở cấp độ phát ngôn  
- Có tinh thần tích cực học hỏi, rèn luyện và nâng cao kỹ năng phiên dịch 

50 Dịch ngôn bản 1. Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề: Nghe và dịch các bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học 
-Có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng: 

+ Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong dịch ngôn bản. 

+ Từ vựng bậc cao: thuộc các lĩnh vực cuộc sống và công tác hàng ngày; phân biệt đồng nghĩa theo tiêu chí: nói/viết, trang 
trọng/không trang trọng, đen/bóng, từ vựng/ngữ pháp. 

+ Ngữ pháp bậc cao: nói/viết, trang trọng/không trang trọng. 

+ Ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, hình tượng ngôn ngữ, tục ngữ, nghĩa: văn bản, tu từ, chơi chữ. 
+ Kỹ năng nghe nhớ 3-5 câu, nghe ghi một đoạn, và kỹ thuật dịch từng đoạn, dịch đuổi, đối với các ngôn bản. 

-Tiếp nối các chương trình đào tạo trước:Kế thừa và phát triển  

- Có quan hệ chặt chẽ với những môn học:Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt thực hành, Ngôn ngữ và văn hóa, Ngôn ngữ học so 
sánh đối chiếu, Từ vựng – Ngữ nghĩa, Từ pháp – Cú pháp, Văn hóa Anh – Mỹ, Văn học Anh, Giao tiếp liên văn hóa, Phân tích diễn 

ngôn, Ngữ dụng học, Nghe – ghi, Dịch phát ngôn. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có kỹ năng nghe – hiểu, ghi nhớ, nghe - ghi; có năng lực dịch đuổi các bài phát biểu, diễn văn, bản tin chi tiết, báo cáo khoa học.. từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh; xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề trong cuộc sống 

và công tác về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 
- Có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản nói riêng và công tác phiên dịch nói 

chung. 

- Có thái độ tích cực nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phiên dịch, trau dồi nghiệp vụ, nâng cao năng lực 
chuyên môn, kỹ năng phiên dịch, tìm hiểu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần  

- Có thể nghe, hiểu, ghi nhớ và dịch được một chuỗi lời nói gồm nhiều phát ngôn từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang 

tiếng Anh. - 

- Có thể phát hiện, phân tích và xử lý được những vấn đề thường gặp trong công tác phiên dịch.  

- Có thái độ đúng mực, tinh thần học tập tích cực, có ý thức tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ, nâng cao kiến thức chuyên môn 
và kỹ năng nghiệp vụ của công tác phiên dịch.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Công nghệ trong 

dịch thuật 

1. Mô tả học phần 

Môn học này được thiết kế cho đối tượng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh muốn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
(CNTT&TT) trong học tập và công tác biên-phiên dịch. Mỗi bài học sẽ được thiết kế dưới dạng một workshop có tính tương tác và 

thực hành cao. Người học được thảo luận về các kỹ thuật áp dụng các công cụ trong từng lĩnh vực như trong việc học tập các kỹ năng 

và trong công tác biên-phiên dịch. Sau đó, người học sẽ được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số công cụ và áp dụng công cụ đó vào 
thực hành việc học tập hoặc các hoạt động chuyên môn liên quan đến biên-phiên dịch. Về hình thức học, môn học được thiết kế với 

hình thức tích hợp (blended learning). Môn học sẽ được tích hợp phần học trực tiếp trên lớp với phần nội dung tự học và thực hành 

trên hệ thống quản lý học tập. Vì đây là một khóa học mang tính thực hành và tự tìm hiểu rất cao, vai trò tự học của người học cần 
được phát huy trong khóa học này.  

2. Mục tiêu học phần 

- Hiểu được phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập các kỹ năng và công tác biên-phiên dịch.  
- Đánh giá và lựa chọn được các tài liệu và công cụ CNTT phù hợp cho việc học tập các kỹ năng và công tác biên-phiên dịch.  

- Sử dụng được các công cụ CNTT để phục vụ công tác biên-phiên dịch.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được kiến thức nền tảng về phương pháp áp dụng các công cụ CNTT&TT trong các hoạt động học tập các kỹ năng và 

công tác biên-phiên dịch.  

- Nêu tên được các nguồn học liệu mở và công cụ CNTT phổ biến phục vụ học tập các kỹ năng và công tác biên-phiên dịch. 
- Sử dụng được các công cụ CNTT vào các hoạt động học tập các kỹ năng và công tác biên-phiên dịch 

- Lựa chọn được các tài liệu và công cụ CNTT phù hợp cho mục đích học tập các kỹ năng và công tác biên-phiên dịch. 

- Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong việc khai thác các tài liệu và công cụ CNTT trong việc học tập các 
kỹ năng và công tác biên-phiên dịch. 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu về ứng dụng CNTT vào học tập các kỹ năng và công tác biên-phiên dịch.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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52 Đánh giá chất lượng 

bản dịch 
1. Mô tả môn học                                                                                   Môn học giới thiệu các nội dung, lý thuyết, phương pháp và quy 
trình thường được áp dụng để đánh giá và thẩm định chất lượng bản dịch tại Việt Nam. Qua khóa học, giáo viên sẽ giúp sinh viên: i) 

hiểu được vai trò của việc đánh giá chất lượng bản dịch (Translation Quality Assessment), cũng như các đường hướng chính được áp 

dụng để đánh giá các loại văn bản khác nhau; và ii) có khả năng xác định và chữa các lỗi trong các bản dịch để cải thiện chất lượng 
bản dịch. Các văn bản được sử dụng trong khóa học bao gồm các bản dịch Việt-Anh và Anh – Việt thuộc nhiều thể loại khác nhau.  

2. Mục tiêu học phần 

- Có khả năng vận dụng được các khái niệm, lý thuyết, phương pháp và quy trình cũng như các tiêu chí thường được áp dụng để đánh 
giá và thẩm định các bản dịch.  

- Đạt được các tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng và phấm chất cần có đối với một người làm công tác đánh giá/thẩm định chất lượng 

bản dịch  
- Có năng lực đánh giá và thẩm định các bản dịch trên cơ sở áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học và tích luỹ được qua công tác 

thực tế  

- Có thể phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu trong việc đánh giá chất lượng các bản dịch cũng như năng lực hợp tác trong khi làm 

việc nhóm.  

- Xác định được định hướng nghề nghiệp của bản thân, tự đánh giá bản thân dựa trên các tiêu chuẩn và có kế hoạch phát triển chuyên 
môn cho bản thân sử dụng các kiến thức được học.  

- Có thái độ nghiêm túc, mang tính phản biện và cầu tiến đối với các bản dịch với tư cách là độc giả, người phê bình. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững các khái niệm, lý thuyết, phương pháp và quy trình cũng như các tiêu chí thường được áp dụng để đánh giá và thẩm định 

các bản dịch. 

- Có những kiến thức và kỹ năng cần thiết 
 trong đánh giá, thẩm định chất lượng bản dịch  

- Có thể đánh giá, thẩm định chất lượng các bản dịch ở mức độ tương đối chính xác  

- Có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp, tinh thần phê và tự phê, tự đánh giá năng lực của bản thân một cách 
khách quan, học hỏi, trau dồi kỹ năng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác dịch thuật 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tiếng Anh Du lịch 1 1. Mô tả học phần 

Học phần tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 được dạy cho sinh viên sau quá trình rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng 

Anh qua các học phần Nghe-Nói 1,2,3 và Đọc-Viết 1, 2, 3. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu 
về sử dụng tiếng Anh trong công tác du lịch, cụ thể là khối lượng kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và các cấu trúc câu, 

các văn bản tiếng Anh cần thiết liên quan đến các công việc phải xử lý trong các loại hình dịch vụ du lịch người học phải nắm vững, 

đồng thời rèn luyện cho người học có được các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở trình độ trung cấp 3 ( Intermediate level) trong các 
khâu của mỗi loại hình dịch vụ và các tình huống giao tiếp thường gặp trong công tác du lịch nói chung. Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để học tiếp học phần Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 2 ở học kỳ tiếp theo. 

2. Mục tiêu học phần  
- Có những hiểu biết và năng lực cơ bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch và các cấu trúc câu thông dụng sử 
dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung.  

- Có năng lực giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia thực hiện các loại 

hình dịch vụ du lịch, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao về công tác du lịch bằng 
tiếng Anh. 

- Có khả năng hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm, có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc 

tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

- Có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch, có thể phát triển và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng 
Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có những kiến thức cơ bản về công tác du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch  
- Có kiến thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh chuyên ngành du lịch  

- Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong lĩnh vực du lịch - Có ý thức, tinh thần trách nhiệm, 

thái độ đúng mực trong công việc và xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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54 Tiếng Anh Du lịch 2 1. Mô tả học phần 

Học phần tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 2 được xây dựng trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng đã trang bị và rèn luyện cho sinh 

viên ở học phần tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và nâng cao về sử 

dụng tiếng Anh trong công tác du lịch, cụ thể là khối lượng kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và các cấu trúc câu, các 
văn bản tiếng Anh cần thiết liên quan đến các công việc phải xử lý trong các loại hình dịch vụ du lịch người học phải nắm vững, đồng 

thời rèn luyện cho người học có được các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công tác du lịch ở trình độ cao cấp trong các khâu của mỗi 

loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung.  
2. Mục tiêu học phần 

- Có những hiểu biết và năng lực cơ bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 

- Nắm vững khối lượng kiến thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở bậc cao và các cấu 
trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung.  

- Có khả năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống phức tạp khi tham gia thực hiện các loại hình dịch 

vụ du lịch, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh.  

- Có khả năng thực hiện các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm, có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm 

với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu, tự nghiên cứu bài học theo cấu trúc đề cương môn học, tham 

gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên. 

- Có khả năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch, có thể phát triển và nâng cao năng lực của bản thân về sử 
dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có kiến thức cơ bản về công tác du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch  
- Có kiến thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh chuyên ngành du lịch ở bậc cao.  

- Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong ngành du lịch và các tình huống giao tiếp trong 

công tác du lịch  
- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ đúng mực trong công việc và xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Biên dịch tiếng Anh 

chuyên ngành Du 

lịch 

1. Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề: Biên dịch Anh – Việt, Việt – Anh các văn bản chuyên ngành Du lịch, có mối quan hệ trực tiếp với những nội 

dung kiến thức, kĩ năng: 
+  Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong biên dịch văn bản 

chuyên ngànhDu lịch 

+ Từ vựng bậc cao về chủ đề du lịch, các thuật ngữ chuyên ngành Du lịch sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch 
+ Ngữ pháp bậc cao: các cấu trúc câu, cụm từ thường sử dụng trong các văn bản chuyên ngành Du lịch có văn phong trang trọng. 

-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Tổng quan du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch, Lý thuyết dịch, Dịch câu, Dịch văn bản, 

Kỹ thuật Biên dịch, Phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịch, tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1, tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 
2. 

2. Mục tiêu học phần 
- Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch  

- Có thể phát triển vốn từ vựng theo chủ đề du lịch, nắm chắc các thuật ngữ chuyên ngành du lịch, tìm hiểu đất nước và con người ở 

các điểm du lịch trong nước và trên thế giới 
- Có kỹ năng dịch văn bản chuyên ngành Du lịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng như xử lý bản dịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ 

nghĩa và văn phong. 

- Có khả năng đọc, hiểu và dịch tương đối chính xác nội dung các văn bản chuyên ngành Du lịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 
- Có thái độ học tập tích cực, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, tăng cường học hỏi, so sánh ngôn ngữ và văn hóa phục vụ cho công tác 

dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành 

- Có khả năng xác định đúng và xử lý thành thạo các vấn đề trong dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành ở cấp độ văn bản.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch  

- Có vốn từ vựng phong phú về tiếng Anh du lịch và hiểu biết về đất nước và con người ở các điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài 
nước  

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể dịch được văn bản chuyên ngành Du lịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách tương đối 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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thành thạo 
- Có tinh thần, thái độ học tập tích cực, sẵn sàng trau dồi, trao đổi, chia sẻ, học hỏi về văn hoá và du lịch ở các nước trên thế giới  

56 Phiên dịch tiếng 

Anh chuyên ngành 
Du lịch 

1. Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề: Nghe và dịch các mẩu hội thoại, đàm thoại tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành Du lịch, các loại hình dịch 
vụ du lịch và trong các tình huống của công tác du lịch 

-Có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng: 

+ Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong phiên dịch tiếng Anh 
chuyên ngành Du lịch. 

+ Từ vựng bậc cao: thuộc các chủ điểm về du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch; phân biệt đồng nghĩa theo tiêu chí: nói/viết, trang 

trọng/không trang trọng, đen/bóng, từ vựng/ngữ pháp. 
+ Ngữ pháp bậc cao: văn phong của ngôn ngữ nói trang trọng và không trang trọng. 

+ Ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, hình tượng ngôn ngữ, tục ngữ, nghĩa: văn bản, tu từ, chơi chữ. 

+ Kỹ năng nghe nhớ 3-5 câu, nghe ghi một đoạn, và kỹ thuật dịch từng đoạn, dịch đuổi đối với các phát ngôn của người nói. 
-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Ngôn ngữ và văn hóa, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Giao tiếp liên văn hóa, Dịch phát 

ngôn. Dịch Ngôn bản, Biên dịch tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 

2. Mục tiêu học phần 
- Có khả năng phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề liên quan đến chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch, tăng 

cường hiểu biết về động từ đa thành tố, đặc ngữ, tiếng lóng, ngạn ngữ, tục ngữ trong tiếng Anh nói, phân biệt văn nói với văn viết, 

văn phong trang trọng với văn phong không trang trọng, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá. 
- Có kỹ năng nghe - nhớ, nghe - ghi; kỹ thuật phiên dịch theo các chủ điểm về du lịch, các bài hội thoại, đàm thoại liên quan đến các 

tình huống trong các loại hình dịch vụ du lịch, các tình huống trong công tác du lịch và xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới 

các chủ đề trong công tác du lịch về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong.  
- Có tinh thần, thái độ tích cực học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng phiên dịch tiếng Anh 

chuyên ngành Du lịch.  

- Sinh viên có thể xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có vốn từ vựng phong phú liên quan đến chuyên ngành Du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch, có hiểu biết về thành ngữ, tục ngữ 

tiếng Anh và vận dụng thành thạo, linh hoạt trong giao tiếp.  
- Có kỹ năng phiên dịch thành thạo trong hội thoại, hội thảo về các chủ điểm, chủ đề trong công tác du lịch và các tình huống giao 

tiếp trong các hoạt động du lịch  

- Có thể xử lý được các vấn đề trong công tác phiên dịch ở mức độ tương đối thành thạo  
- Có thái độ tích cực, chịu khó học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Tổng quan Du lịch 1. Mô tả học phần 

Học phần tập trung vào việc trang bị cho SV những những tri thức tổng quan về hoạt động du lịch và khoa học du lịch; quá trình hình 
thành và phát triển của ngành du lịch thế giới và Việt Nam; các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch; mối quan hệ giữa du 

lịch và các lĩnh vực khác; thời vụ, đặc điểm và biện pháp khắc phục tính thời vụ du lịch; nhiệm vụ và vai trò của người làm du 

lịch…Học phần có mối quan hệ trực tiếp với hệ thống khối kiến thức chuyên ngành đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với các học 
phần nghiệp vụ, thực hành trong chương trình.  

2. Mục tiêu họcphần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch và khoa học du lịch  
- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản trong du lịch 

- Tuân thủ quy định trong hoạt động du lịch 

3. Chuẩn đầu ra của họcphần 
- Nhớ, hiểu được các khái niệm : du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch  

- Nhận biết được đặc điểm, các nhân tố hình thành nhu cầu du lịch và động cơ du lịch, tính thời vụ trong du lịch; vai trò và trách 

nhiệm của người làm du lịch.  
- Phân tích, đánh giá được những ảnh hưởng của tính thời vụ đến hoạt động và kinh doanh du lịch 

- Đưa ra phương hướng hạn chế tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch, phân tích, đánh giá được những ảnh hưởng của một số 

lĩnh vực tiêu biểu đến hoạt động và kinh doanh du lịch của địa phương, vùng  
- Có ý thức chuyên cần và tích cực trong quá trình học tập học phần.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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58 Nghiệp vụ hướng 

dẫn Du lịch 
1. Mô tả họcphần 
   Học phần tập trung vào việc trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ của nghề      hướng dẫn; quy trình tổ chức, phục 

vụ hướng dẫn tham quan cho khách du lịch. Nội dung của học phần này có liên quan đến kiến thức và kĩ năng của học phần: Tổng 

quan du lịch… Học phần có mối quan hệ trực tiếp với hệ thống khối kiến thức trong chuyên ngành đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ 
với các học phần nghiệp vụ, thực hành trong chương trình.  

 2. Mục tiêu họcphần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về hướng dẫn và nghề hướng dẫn 
- Hình thành kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch với tư cách là hướng dẫn viên. 

- Tuân thủ quy định trong hoạt động hướng dẫn du lịch 

3. Chuẩn đầu ra của họcphần 
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của nghề hướng dẫn: vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch, tiêu 

chuẩn, quy định nghề hướng dẫn viên 

- Nhận biết được đặc điểm của nghề hướng dẫn, quyền và nghĩa vụ của HDV  

- Xây dựng và tổ chức được toàn quy trình hoặc từng khâu riêng rẻ trong hoạt động hướng dẫn du lịch với tư cách là hướng dẫn viên  

- Biết được những kĩ năng liên quan đến nghề hướng dẫn: làm việc độc lập, hợp tác nhóm, thuyết trình, phản biện, truyền thông, sơ 
cứu…  

- Có ý thức chuyên cần và tích cực trong quá trình học tập học phần. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Tiếng Anh Văn 

phòng 1 

1. Mô tả học phần 

Học phần tiếng Anh Văn phòng 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sử dụng tiếng Anh trong công tác 
văn phòng, cụ thể là khối lượng kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và các cấu trúc câu, các văn bản tiếng Anh cần thiết 

liên quan đến các công việc phải xử lý trong các công việc ở văn phòng người học phải nắm vững, đồng thời rèn luyện cho người học 

có được các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở trình độ trung cấp 3 ( Intermediate level) trong các khâu của mỗi loại công việc văn 
phòng và các tình huống giao tiếp thường gặp trong công tác văn phòng nói chung. 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực nền tảng (giải quyết vấn đề, tự chủ, hợp tác, phản biện, khởi nghiệp) để tiến hành hiệu qủa các hoạt động học tập và 

chuyên môn  

- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Anh, văn hoá các nước nói tiếng Anh và kỹ năng sử dụng tiếng Anh  

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và điều hành công tác hành chính-văn phòng hoặc công tác du lịch; 
- Có khả năng tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với đối tác và khách hàng 

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có những hiểu biết căn bản về công tác văn phòng, các loại công việc ở văn phòng và những kỹ năng cần thiết khi làm việc ở văn 

phòng  

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến công tác văn phòng ở trình độ B2 (tương đương bậc 4) và 
các cấu trúc câu, các loại văn bản thông dụng trong công việc ở văn phòng và các tình huống thường gặp trong công tác văn phòng 

nói chung  
- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia 

thực hiện các loại công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao trong 

công tác văn phòng bằng tiếng Anh  
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Tiếng Anh Văn 

phòng 2 

1. Mô tả học phần 

Học phần tiếng Anh Văn phòng 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâuvà nâng cao về sử dụng tiếng Anh trong công 
tác văn phòng, cụ thể là khối lượng kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và các cấu trúc câu, các văn bản tiếng Anh cần 

thiết liên quan đến các công việc phải xử lý trong các công việc ở văn phòng người học phải nắm vững, đồng thời rèn luyện cho 

người học có được các kỹ năng giao sử dụng tiếng Anh trong công tác văn phòng ở trình độ cao cấp (Upper-Intermediate level) trong 
các khâu của mỗi loại công việc văn phòng và các tình huống thường gặp trong công tác văn phòng nói chung. 

2. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực nền tảng (giải quyết vấn đề, tự chủ, hợp tác, phản biện, khởi nghiệp) để tiến hành hiệu qủa các hoạt động học tập và 
chuyên môn 

- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Anh, văn hoá các nước nói tiếng Anh và kỹ năng sử dụng tiếng Anh  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và điều hành công tác hành chính-văn phòng hoặc công tác du lịch; 
- Có khả năng tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với đối tác và khách hàng  

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân.  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có những hiểu biết căn bản về công tác văn phòng, các loại công việc ở văn phòng và những kỹ năng cần thiết khi làm việc ở văn 

phòng 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến công tác văn phòng ở trình độ C1 (tương đương bậc 5) và 
các cấu trúc câu, các loại văn bản thông dụng trong công việc ở văn phòng và các tình huống thường gặp trong công tác văn phòng 

nói chung  

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia 
thực hiện các loại công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao trong 

công tác văn phòng bằng tiếng Anh 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

61 Biên dịch tiếng Anh 

Văn phòng 

1. Mô tả học phần 

-Tập trung vào vấn đề: Nghiên cứu và biên dịchcác loại văn bản, giấy tờ, báo cáo, các bản hợp đồng, kí kết thỏa thuận, biên bản có 
liên quan đến công việc nơi công sở, nội dung các quy trình công việc cụ thể ở văn phòng 

-Có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng: 

+ Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn  
ngữ và văn hóa trong biêndịch tiếng Anh Văn phòng. 

+ Từ vựng thuộc các quy trình công việc và công tác văn phòng 

+ Ngữ pháp: ngôn ngữ trên văn bản có văn phong trang trọng 
+ Ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, thành ngữ trong kinh doanh, hình tượng ngôn ngữ 

+ Kỹthuật biên dịch từng loại văn bản, giấy tờ ở văn phòng như biên bản các cuộc họp, biên bản ghi nhớ, hợp đồng kinh tế, kí kết 

thỏa thuận, các loại báo cáo công việc theo định kỳ (báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm), thư tín, công văn, văn 

bản giao dịch… 

-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Nghe – ghi, Dịch câu, Dịch văn bản, Phiên dịch tiếng Anh Văn phòng, tiếng Anh Văn 

phòng 1, tiếng Anh Văn phòng 2. 
2. Mục tiêu của học phần 

- Có hiểu biết về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc làm việc nơi công sở, các 

trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng 
- Có kỹ năng làm việc ở văn phòng, khả năng soạn thảo, đọc hiểu và biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các loại văn bản, giấy tờ 

liên quan đến công tác văn phòng và các loại công việc cụ thể ở khối văn phòng, kỹ thuật xử lý các văn bản từ dễ đến khó liên quan 

tới các chủ đề trong công tác văn phòng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong 
- Có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ văn bản. 

- Có hiểu biết về cách thức giao tiếp, hợp tác trong công việc và văn hóa ứng xử nơi công sở 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có kiến thức căn bản về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc làm việc nơi công 

sở, các trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng  
- Có thể dịch tương đối chính xác các loại giấy tờ, tài liệu trong công tác văn phòng từ tiếng Anh sang tiếng Việt 

- Có thái độ tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi về tiếng Anh chuyên ngành văn phòng, phát triển kỹ năng nghề nghiệp 

của nhân viên văn phòng.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Phiên dịch tiếng 
Anh văn phòng 

1. Mô tả học phần 
-Tập trung vào vấn đề:Nghe và dịch các tình huống giao tiếp trong công tác văn phòng, các mẩu hội thoại liên quan đến công việc nơi 

công sở, nội dung các quy trình công việc cụ thể ở văn phòng 

-Có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng: 
+ Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa và các yếu tố tương đồng và dị biệt liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong phiên dịch tiếng Anh 

Văn phòng. 

+ Từ vựng thuộc các quy trình công việc và công tác văn phòng 
+ Ngữ pháp: ngôn ngữ nói có văn phong trang trọng 

+ Ngữ nghĩa: động từ đa thành tố, đặc ngữ, thành ngữ, hình tượng ngôn ngữ, tục ngữ, tu từ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Kỹ năng nghe nhớ 3-5 câu, nghe ghi một đoạn, và kỹ thuật dịch từng đoạn, dịch từng mẩu hội thoại ngắn nơi công sở, dịch bài phát 
biểu trong các cuộc họp, các tình huống giao tiếp bằng tiếng Anh ở văn phòng, các buổi đàm phán, kí kết hợp đồng 

-Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Lý thuyết dịch, Dịch phát ngôn, Dịch Ngôn bản, Biên dịch tiếng Anh Văn phòng, Tiếng 

Anh Văn phòng 1, Tiếng Anh Văn phòng 2. 
2. Mục tiêu học phần 

- Có hiểu biết và năng lực về công tác văn phòng, các công việc của nhân viên văn phòng, các quy trình, nguyên tắc làm việc nơi 

công sở, các trang thiết bị phục vụ cho công việc ở văn phòng 
- Có khả năng phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề về công tác và nghiệp vụ văn phòng, có hiểu biết về cách thức giao tiếp, hợp tác 

trong công việc và văn hóa ứng xử nơi công sở 

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc ở văn phòng, có kỹ năng nghe - nhớ, nghe – ghi, kỹ thuật dịch đuổi bài phát biểu, diễn văn, thông 
báo, dịch các bài hội thoại trong các tình huống giao tiếp ở văn phòng, xử lý các ngôn bản từ dễ đến khó liên quan tới các chủ đề 

trong công tác văn phòng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và văn phong. 

- Có khả năng xác định đúng và xử lý thông thạo các vấn đề trong dịch thuật ở cấp độ ngôn bản.  

- Có thái độ làm việc tích cực, chủ động nghiên cứu, so sánh ngôn ngữ và văn hóa, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên văn 

phòng. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có kiến thức và kỹ năng về công tác văn phòng  

- Có vốn từ vựng cần thiết về công tác văn phòng để sử dụng trong các tình huống giao tiếp ở văn phòng  
- Có kỹ năng phiên dịch khi làm việc ở văn phòng và thực hiện các công việc liên quan đến công tác văn phòng 

- Có thái độ tích cực học hỏi, nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong công tác văn phòng  

63 Tổng quan Hành 

chính - Văn phòng 

1. Mô tả học phần 

Môn học trang bị cho người học hệ thống kiến thức tổng quan về công tác văn phòng các cấp như: Khái niệm, vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động của văn phòng, phương thức điều hành công tác văn phòng… 

2. Mục tiêu học phần 

- Học phần trang bị cho người học hệ thống kiến thức tổng quan về công tác hành chính văn phòng như: Khái niệm, vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động của văn phòng, phương thức điều hành văn phòng… 

- Hình thành cho người học kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào tổ chức hoạt động văn phòng như hòan thiện bộ máy, nhân sự, xây 

dựng quy chế làm việc, tổ chức điều kiện làm việc, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ trong văn phòng và thực hiện nhiệm vụ của 
văn phòng như: xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị, ban hành quyết định, thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, công tác văn 

thư, lưu trữ, thư từ tiếp dân, giúp tổ chức các mối quan hệ, các kênh giao tiếp… 

- Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác hành chính văn phòng; có thái độ nghiêm túc, chủ động trong tiếp cận và xử lý 
các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ của văn phòng trong thực tiễn. 

3. Chuẩn đầu ra của họcphần 

- Có kiến thức vững vàng về công tác hành chính văn phòng  
- Có kĩ năng trong việc thực hiện các nội dung công tác nghiệp vụ hành chính văn phòng 

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã được trang bị để thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức hành chính văn 
phòng trong thực tế. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng 

1. Mô tả họcphần 

Học phần Nghiệp vụ thư kí văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức lí luận về thư kí văn phòng: khái niệm, chức năng, 

nhiệm vụ, vị trí của người thư kí văn phòng; những năng lực và phẩm chất cần thiết đối với thư kí văn phòng; kiến thức cơ bản về một 
số nghiệp vụ của người thư kí văn phòng như: thu thập và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tiếp khách, đãi khách, tổ chức hội họp, tổ 

chức chuyến đi công tác. .. 

2. Mục tiêu họcphần 
- Cung cấp kiến thức lí luận về thư kí văn phòng (khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vị trí…); kiến thức nghiệp vụ cơ bản của thư kí 

văn phòng.  

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng cơ bản như: Thu thập, xử lí và cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, cơ quan; Truyền đạt, trao 
đổi thông tin với các đối tượng giao tiếp; Tiếp khách, đãi khách; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh 

đạo, cơ quan; Xử lý các tình huống thực tế có liên quan đến các nghiệp vụ của người thư kí văn phòng.  

- Sinh viên có kiến thức, có phẩm chất và năng lực cần thiết của chuyên viên, nhân viên văn phòng; Biết phát huy vai trò tích cưc, chủ 
động, sáng tạo của bản thân theo yêu cầu của công việc.  

3. Chuẩn đầu ra của họcphần 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Có kiến thức vững vàng về nghiệp vụ thư kí văn phòng 
- Có kĩ năng thành thạo trong việc thực hiện các nội dung nghiệp vụ thư kí văn phòng  

- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã được trang bị để thực hiện các công việc liên quan đến công tác thư kí văn phòng trong thực 

tế. 

65   Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn học chuyên ngành thay thế       

66 Thực hành Biên - 

Phiên dịch nâng cao 

1. Mô tả học phần 

Môn học được thiết kế dành cho sinh viên cử nhân ngôn ngữ Anh nhằm hỗ trợ sinh viên củng cố và phát triển những kỹ thuật và 

phương pháp biên-phiên dịch Anh Việt – Việt Anh các tài liệu học thuật và chuyên sâu. Thông qua các bài dịch đa dạng, môn học mở 
rộng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp chuyên sâu theo từng chủ đề cho sinh viên. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên cơ hội thực 

hành dịch nói-dịch viết trên lớp và trong môi trường thực trong suốt khóa học. Từ đó,hỗ trợ sinh viênhoàn thiện kỹ năng và tác phong 
nghề nghiệp của một biên-thông dịch viên. Thêm vào đó, môn học củng cố thêm kỹ năng vềc ứng dụng CNTT trong dịch thuật và kỹ 

năng làm việc theo nhóm, theo cặp để hợp tác và quản lý sản phẩm biên-phiên dịch.  

2. Mục tiêu học phần 
- Sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, từ vựng, cấu trúc phức tạp vào biên-phiên dịch các tài liệu dịch chuyên sâu. C7 

- Áp dụng các kỹ năng hiệu quả để thực hiện công tác biên-phiên dịch như kỹ năng nghe ghi, diễn giải, quản lý bài dịch, phối hợp 

dịch, ứng dụng CNTT trong dịch 
- Biên-Phiên dịch một cách lưu loát, tự nhiên, đúng và đủ thông tin từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

những cuộc tài liệu, phỏng vấn hoặc bài phát biểu với độ dài đa dạng. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có thể sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, từ vựng, cấu trúc phức tạp vào biên-phiên dịch các tài liệu dịch chuyên sâu. 

- Có thể áp dụng các kỹ năng hiệu quả để thực hiện công tác biên-phiên dịch hiệu quả như kỹ năng nghe ghi, diễn giải, quản lý bài 

dịch, phối hợp dịch, ứng dụng CNTT trong dịch 
- Có thái độ đúng mực, tinh thần học tập tích cực, có ý thức tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ, nâng cao kiến thức chuyên môn 

và kỹ năng nghiệp vụ của công tác phiên dịch. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Phát triển năng lực 

sử dụng ngôn ngữ 

1. Mô tả học phần 

Môn học này dành cho các sinh viên năm thứ tư ngành cử nhân Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
2. Môn học giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu. Môn học phát triển tổng hợp kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của sinh 

viên bao gồm kỹ năng Đọc, Viết, Ngữ pháp và Từ vựng ở mức độ nâng cao tương đương trình độ C1+ (bậc 5) theo khung năng lực 

châu Âu. Bên cạnh đó môn học cũng giúp sinh viên làm quen với định dạng các kỳ thi phổ biến như VSTEP, TOEFL, IELTS. 
2. Mục tiêu học phần 

- Củng cố và phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên sâu.  

- Củng cố và phát triển kỹ năng viết tiếng Anh chuyên sâu.  
- Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nâng cao để thực hiện các hoạt động nói trong các chủ đề học thuật và phức tạp. 

- Phát triển kỹ năng làm bài thi theo các định dạng khác nhau. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, xác 

định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng, đặc biệt là các bài đọc trong dạng thức thi phổ biến như 
VSTEP, TOEFL, IELTS. - 

- Viết được những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, 

phù hợp với độc giả.  
- Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và sử dụng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đạ dạng, tự nhiên để thực hiện các hoạt 

động viết và đọc trong các chủ đề học thuật và phức tạp.  

- Nắm chắc định dạng các bài thi phổ biến như VSTEP, TOEFL, IELTS.  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Ngôn ngữ học xã 

hội 

1. Mô tả học phần 

Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2. Môn học Ngôn ngữ học xã hội nhằm cung cấp kiến thức đại cương về ngôn ngữ học xã hội, nói cách khác, về mối 
quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội. Nội dung chính của môn học bao gồm Quá trình ra đời và phát triển của ngôn ngữ, Các biến thể của 

ngôn ngữ, Các loại hình ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, Tiếng Anh là ngôn ngữ cầu nối, Ngôn ngữ xã hội học và Giảng 

dạy ngôn ngữ. 
2. Mục tiêu học phần 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nắm vững kiến thức tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học xã hội  
- Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ trong mối quan hệ với các lĩnh vực xã hội khác  

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu và trình bày được kiến thức tổng quan về ngôn ngữ học xã hội  
- Hiểu và trình bày được lịch sử hình thành và phát triển ngôn ngữ 

- Hiểu và trình bày được lịch sử hình thành và phát triển tiếng Anh 

- Hiểu và trình bày được mối quan hệ của ngôn ngữ với một số lĩnh vực xã hội  
- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

69 Thực tập chuyên 

ngành 1 

  3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 

thực tập 

70 Thực tập chuyên 

ngành 2 

  4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 

thực tập 

9. Khoa Tiếng Trung 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

9.1 Ngôn ngữ Trung Quốc       

1 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Pháp luật đại cương  1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 
- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 
- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

3 Tiếng Anh A2 1 1. Mục tiêu môn học. 

Học xong học phần tiếng Anh A2.1, sinh viên có thể: 
- Hiểu được những câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày;  

- Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp; 

- Miêu tả một cách đơn giản về bản thân và về các hoạt động và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình; 
- Nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, kiến thức đất nước học, phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ, từ đó giúp 

sinh viên tự tin và say mê học tập, trau dồi kiến thức. 

2. Kiến thức:  
2.1. Về kiến thức ngôn ngữ 

Ngữ âm 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  
phát âm tương đối rõ ràng dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và thường cần thương lượng để người tham gia hội thoại có 

thể hiểu.  

Ngữ pháp 
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  

- Có vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những tình huống giao tiếp hàng ngày: thông tin cá nhân, thói quen, nhu cầu, sở 

thích, hỏi đáp về những thông tin đơn giản; 
- Sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức. 

Từ vựng:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  
có đủ vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình huống và chủ đề quen thuộc.  

3. Các kỹ năng ngôn ngữ 

+ Kỹ năng đọc 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  

- Hiểu những văn bản ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc cụ thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày;  

- Hiểu được các bài đọc ngắn, đơn giản gồm những từ vựng được sử dụng với tần suất cao. 
- Đọc hiểu thư tín đơn giản về những chủ đề quen thuộc; 

- Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể và dễ nhận biết từ những tài liệu đơn giản hàng ngày như quảng cáo, thực đơn, lịch trình, danh sách 

… ; 
- Đọc hiểu những biển thông báo hàng ngày ở những nơi công cộng, ví dụ trên đường phố, quán ăn, nhà ga, nơi làm việc, biển chỉ 

đường, thông báo, các biển báo nguy hiểm… ;  

- Đọc hiểu luật lệ và quy định khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản.  
+ Kỹ năng nghe 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  
- Nghe những cụm từ, những cách diễn đạt liên quan đến cuộc sống hàng ngày như (các thông tin cá nhân, gia đình, mua bán, công 

việc, …) khi người nói nói rõ ràng và chậm rãi; 

- Hiểu chủ đề mà người khác đang thảo luận khi họ nói một cách rõ ràng, chậm rãi; 
- Hiểu được nội dung chính trong các thông báo hay chỉ dẫn đơn giản;  

- Hiểu và nhận biết được một số thông tin đơn giản trình bày trên đài/TV khi những thông tin đó liên quan đến những chủ đề gần gũi 

hàng ngày và nội dung được phát với tốc độ chậm.  
+ Kỹ năng nói 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  

- Giao tiếp được trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về những chủ đề gần gũi và với sự giúp đỡ của người 
khác khi cần thiết; 

- Hỏi và trả lời câu hỏi cũng như trao đổi ý kiến và thông tin về những chủ đề quen thuộc trong những tình huống giao tiếp quen 

thuộc hàng ngày: thói quen hàng ngày, sở thích …;  
- Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội như chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi …;  

- Miêu tả cảm xúc và thái độ một cách đơn giản;  

- Hiểu và tham gia thảo luận các chủ đề đơn giản: hẹn gặp, kế hoạch cuối tuần, đưa ra gợi ý; 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Biết cách đồng ý hay phản đối ý kiến của người khác dưới hình thức đơn giản;  
- Làm việc theo nhóm để thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như bàn về một chủ đề quen thuộc, hay thảo luận một tài liệu với những 

cách diễn đạt và ngôn ngữ đơn giản;  

- Thực hiện những giao dịch hàng ngày đơn giản như mua bán hàng hóa và dịch vụ, tìm thông tin về du lịch, sử dụng các phương tiện 
công cộng, hỏi và chỉ đường, mua vé, gọi món ăn; 

- Trao đổi thông tin về số lượng, giá cả, …;  

- Miêu tả người, sự vật, nơi chốn, công việc, việc học tập, thói quen hàng ngày, kinh nghiệm cá nhân, thông tin cá nhân, sở thích …;  
- Kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện; 

- Đưa ra một thông báo đơn giản khi được chuẩn bị trước; 

- Trình bày một chủ đề ngắn về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đưa ra lý do và có thể trả lời một số các câu hỏi 
đơn giản.  

+ Kỹ năng viết 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  

- Viết thư cá nhân đơn giản; 

- Viết các tin nhắn đơn giản; 
- Viết các cụm từ, các câu đơn giản sử dụng những từ nối;  

- Viết về những chủ đề quen thuộc gần gũi như tả người, nơi chốn… 

+ Các nhóm kỹ năng khác 
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:  

- Có khái niệm và bắt đầu làm quen với làm việc theo nhóm; 

- Tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet để phục vụ cho việc học tập môn học và làm bài tập online. 
- Phát huy năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiên cứu) 

- Năng lực diễn thuyết và năng lực sử dụng công nghệ thông tin. 

3. Về mặt thái độ 
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học; 

- Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu trên mạng Internet…; 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn; 
- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; 

- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà; 

- Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp; 
- Chia sẻ thông tin với bạn bè và với giảng viên; 

- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình. 

4. Tóm tắt nội dung môn học 
Chương trình tiếng Anh A2.1 là một trong hai chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Môn 

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

- Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu như động từ to be, thời hiện tại đơn, quá khứ đơn, các cách đặt câu hỏi 
để lấy thông tin …; 

- Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ đề quen thuộc của cuộc sống như bản thân, gia 

đình, quê hương, đất nước; 
- Bảng phiên âm quốc tế và cách phát âm phụ âm, nguyên âm, các âm phổ biến trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được 

học về cách phát âm các dạng của động từ to be, các động từ được chia ở dạng hiện tại và quá khứ; 

- Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở dạng làm quen ban đầu.  

4 Tiếng Việt thực 

hành 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về 

vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người 

học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 
2. Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kỹ năng tiếp nhận và 

tạo lập văn bản, kỹ năng đặt câu, dùng từ và kỹ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu. 
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 

trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng 

Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong 
học tập, nghiên cứu 

5 Nghe HSK1 1. Kiến thức : Giới thiệu hệ thống thanh mẫu, vận mẫu , thanh điệu, âm tiết, từ đơn từ ghép. Luyện cách phát âm, nhận biết phân biệt 

những âm gần giống nhau, những âm bật hơi và không bật hơi, nghe những câu đối thoại đơn giản và thực hiện các bài tập. 
2. Về kỹ năng: Học sinh thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các âm đơn, các từ và bắt đầu nghe hiểu các câu cơ bản, 

những đối thoại đơn giản trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán. 

3. Về thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu 
trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực 

nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Nói HSK1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống ngữ âm tiếng Hán hiện đại, học được cách phát âm các thanh mẫu, 
vận mẫu, thanh điệu và biến điệu trong hệ thống ngữ âm. Nắm được cách biểu đạt các sắc thái tình cảm khác nhau qua ngữ điệu lời 

nói.  

2. Kỹ năng: Sinh viên phát âm chuẩn, có thể đặt câu, thực hành hội thoại các chủ đề cơ bản trong giao tiếp hàng ngày 
3. Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ 

học nói, chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

4. Năng lực: Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu ngắn, tương đương HSK1 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Đọc HSK1 1 Kiến thức: Môn đọc hiểu 1 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm: 
kinh tế, xã hội, gia đình, văn hoá, ngôn ngữ, giao thông, môi trường, giáo dục, đất nước, con người Trung Quốc... từ đó, rút ra những 

bài học giáo dục đạo đức, lối sống cho người học. 

2. Kỹ năng: Môn đọc hiểu 1 ngoài việc cung cấp những kiến thức ngôn ngữ và văn hoá ra, còn rèn luyện cho người học kỹ năng đọc 
hiểu trình độ sơ cấp, kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin, các câu dài nhiều thành phần phức tạp... Từ 

đó, nâng cao năng lực tư duy bằng ngôn ngữ Hán cho người học. 

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối 
với việc nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để 

nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Viết HSK1 1. Kiến thức 

Sinh viên nắm chắc các quy tắc viết chữ Hán, và có thể viết chuẩn xác theo đúng thứ tự các nét.Ghi nhớ từ mới và đặt câu với các từ 

mới trong giáo trình Hán Ngữ, nắm được cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Hán, cách sử dụng của từ vựng giai đoạn sơ cấp và các 
hiện tượng ngữ pháp căn bản. 

2. Kỹ năng 

Viết chuẩn chữ Hán theo đúng thứ tự các nét. Ghi nhớ cách viết và đặt câu với các từ mới trong bài 
3. Thái độ: sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ 

học nói, chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

4. Năng lực  
Viết và đặt câu với các câu ngắn hoặc đoạn văn ngắn, tương đương HSk1 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Tin học 1. Kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc 

học phần, sinh viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn 

thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học: Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn bản; 
Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 
- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy 

học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo 

dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin và 

truyền thông) 

10 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

11 Lý luận chính trị 1 1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiếng Anh A2 2 1. Kiến thức:  

  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn 

- Tương lai gần 

- Tương lai đơn 
- Hiện tại tiếp diễn 

- Hiện tại hoàn thành 

- Tính từ so sánh 
- Động từ nguyên thể 

- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 
- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

- Khoa học công nghệ 
- Du lịch 

- Khí hậu 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 
2. Kỹ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

13 Nghe HSK2 1. Kiến thức: Cung cấp những kiến thức về văn hoá xã hội Trung Quốc thông qua những bài nghe đơn giản, những đoạn đối thoại 
ngắn hoặc những đoạn độc thoại. 

2. Về kỹ năng: SV thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các từ có cấu trúc ngữ âm phức tạp và nghe hiểu các câu cơ bản, 

những đối thoại đơn giản trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán, rèn luyện khả năng nắm bắt thông tin đơn giản thông qua nghe 
giảng viên nói hoặc nghe băng ghi âm. Thực hiện các bài tập nghe hiểu trong thời gian quy định, đưa ra đáp án ngay dưới hình thức 

nói hoặc viết 

3. Về thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu 
trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực 

nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Nói HSK2 1. Kiến thức: Sinh viên nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các mẫu câu thường gặp. Từ đó vận dụng để đặt cầu và giao tiếp được các 

tình huống trong sinh hoạt hàng ngày, học tập của sinh viên v..v… 

2. Kỹ năng: Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trong giao tiếp thông thường; khả năng điễn đạt thành đoạn hoàn chỉnh bằng cách 
xử dụng những phương thức diễn đạt khẩu ngữ mẫu mực xuất hiện trong các bài khoá; áp dụng những cách điễn đạt đó vào việc trình 

bày vấn đề tương tự gặp phải trong cuộc sống một cách logich với tốc độ gần với tốc độ nói trong giao tiếp thông thường; Biết cách 

bảo vệ quan điểm của bản thân, phản bác các quan điểm trái ngược trong khi tranh luận các vấn đề.  
3. Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ 

học nói, chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

4. Năng lực: Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK2 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Đọc HSK2 1. Kiến thức: Môn Đọc hiểu 2 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm: gia đình, bạn bè, học tập, những vấn 
đề trong xã hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… Từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao 

tiếp bổ ích cho bản thân. 
2. Kỹ năng: Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản trong cuộc sống như đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn 

ngữ và văn hoá ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và bài tập về nhà, môn đọc hiểu tiếng Trung Quốc 2 còn rèn luyện cho 

người học kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn văn, bài văn hoàn 
chỉnh). Từ đó rèn luyện cách tư duy bằng tiếng Hán nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho người học. 

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối 

với việc nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để 
nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Viết HSK2 1. Kiến thức 

- Người học nắm được tất cả các hiện tượng ngữ pháp căn bản trong tiếng Hán, bước đầu làm quen với cách sử dụng và phân biệt 
cách dùng, ý nghĩa của những từ ngữ trọng điểm phức tạp.  

2. Kỹ năng 

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học.  
- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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trình ( hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các bài tập ở 
các giáo trình tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp cụ thể 

(thông qua hình thức viết ). 

3. Thái độ 
Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

4. Năng lực  
Đặt câu và viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSk2 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Lý luận chính trị 2 1 Kiến thức:  

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng:  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế. 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

3. Thái độ  
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Ứng dụng CNTT 

trong ngành tiếng 
Trung 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được thông tin về một số phần mềm và các ứng dụng di động chuyên dùng cho học tập ngôn ngữ Trung 

Quốc (bộ gõ, font chữ, từ điển); một số trang thông tin hữu ích phục vụ học tập ngôn ngữ Trung Quốc; phần mềm dùng cho nghiên 
cứu khoa học và luận văn, phần mềm hỗ trợ thuyết trình. 

2. Kỹ năng: Có kĩ năng sử dụng thành thạo bộ gõ, biết sử dụng các phần mềm và ứng dụng chuyên dùng, biết tra cứu và khai thác 

thông tin liên quan đến việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc. 

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung 

Quốc. Tích cực sử dụng và tự tìm hiểu thêm về các ứng dụng Công nghệ Thông tin phục vụ công việc học tập và nghiên cứu ngôn 

ngữ. 
4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung). 

- Năng lực đặc thù: Năng lực sử dụng ứng dụng Công nghệ Thông tin vào học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc, bao gồm 
năng lực sử dụng phần mềm tiện ích cơ bản, năng lực tra cứu khai thác thông tin, năng lực sử dụng phần mềm chuyên dụng. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc 
trưng cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 
- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  
4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi 
trường giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và 

đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1079 

 
- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, 

không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 
người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết 

các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để 

đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 
nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

21 Nghe HSK3 1. Kiến thức: Môn Nghe 3 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản đề cập đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống 

bao gồm: giáo dục, hôn nhân gia đình, ngôn ngữ văn hóa, lịch sử, v..v....Trên cơ sở là môn Nghe 2, môn Nghe 3 với trình độ trung 
cấp sẽ củng cố và bổ sung cho người học những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong các môn học khác thông qua hình 

thức nghe. 

2. Kỹ năng: Môn Nghe 3 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống thì mục đích 
chính là rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng thu thập, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin cho người học thông qua các hình 

thức bài tập đa dạng như nghe câu, đoạn văn, hội thoại….. 

3. Thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong 
giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe 

hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Nói HSK3 1. Kiến thức: Nói lưu loát, có ý, theo nội dung của bài khoá (bám sát các bài tập nói của mỗi bài). Biết vận dụng tri thức của bài để 

nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội.  

2. Kỹ năng: Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội (Ví dụ 

như phụ nữ, gia đình…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp  

3. Thái độ: Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập. 

4. Năng lực: Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK3 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Đọc HSK3 1. Kiến thức: Môn Đọc hiểu 3 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm: gia đình, bạn bè, học tập, những vấn 

đề trong xã hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… Từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao 

tiếp bổ ích cho học sinh. 
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt). Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản 

trong cuộc sống như đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn ngữ và văn hoá ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và 

bài tập về nhà, môn đọc hiểu tiếng Trung Quốc 3 còn rèn luyện cho người học kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng 
hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh). Từ đó rèn luyện cách tư duy bằng tiếng Hán nhằm nâng 

cao năng lực ngôn ngữ cho người học. 
3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối 

với việc nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để 

nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 
4. Năng lực Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Viết HSK3 1. Kiến thức 

- Nắm được cấu trúc các loại câu, cách miêu tả trần thuật  

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp thực hiện trong từng bài  
- Nắm vững các loại hình bài tập viết tổng hợp  

2. Kỹ năng 

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học.  
- Ngườ i học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo 

trình (phối hợp từ, hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các 

bài tập ở các giáo trình tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp 
cụ thể thông qua hình thức viết . 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3.Thái độ 
Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

4. Năng lực  
Đặt câu và viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSk3 

25 Lý thuyết dịch 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức chung về dịch thuật như khái niệm dịch thuật, chức năng, các loại dịch thuật, 

các bước tiến hành dịch thuật… 
2. Kỹ năng: Khi đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản về dịch thuật, có thể bước đầu vận dụng những kiến thức về dịch thuật vào 

trong quá trình thực hành dịch 

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của Lý thuyết dịch đối với hoạt động thực hành dịch trong thực tế. Biết kết hợp, vận dụng 
những lý thuyết về dịch thuật vào trong hoạt động dịch thuật trong thực tế 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 
- Năng lực đặc thù: năng lực sử dụng các lý thuyết dịch vào trong hoạt động thực hành dịch 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Phiên dịch 1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức ban đầu về phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

2. Kỹ năng: Bước đầu thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung 
3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 
- Năng lực đặc thù: năng lực dịch nói Trung – Việt, Việt - Trung 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Phương pháp 

NCKH trong ngành 
tiếng Trung 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về “khoa học”, “nghiên cứu khoa học”, một số phương pháp nghiên cứu khoa 

học, các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể. 
2. Kỹ năng: Bước đầu hình thành các kĩ năng cụ thể phục vụ cho nghiên cứu khoa học: kỹ năng xác định đề tài, kỹ năng tìm tài liệu, 

kĩ năng đọc tài liệu, kĩ năng tổng hợp - phân tích, kĩ năng điều tra xã hội… 

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong hoạt động học tập và trong cuộc sống, có thái độ tích cực 
tìm hiểu, phân tích những vấn đề phát sinh trong học tập và cuộc sống một cách khoa học, biện chứng, tích cực tư duy theo hướng 

khoa học. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực tư duy khoa học, năng lực tư duy phản biện. 

- Năng lực đặc thù: năng lực nhận diện, phân biệt các vấn đề khoa học trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc; năng lực tổ 

chức, thực hiện một đề tài khoa học thuộc phạm vi ngành ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Nghe HSK4 1. Kiến thức: Môn nghe hiểu 4 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: đời sống xã 

hội, ngôn ngữ văn hóa, môi trường, khoa học kỹ thuật v..v....Thông qua nội dung môn nghe 4, học sinh sẽ được tích lũy thêm vốn từ 

về những mảng được coi là khó như: thông tin, khoa học kỹ thuật, y tế, sinh học…Kiến thức ngữ pháp trong câu văn, đoạn văn khó 
hơn, yêu cầu học sinh phải nắm vững và sử dụng thành thạo các kết cấu ngữ pháp. 

2. Về kỹ năng: Môn nghe hiểu 4 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản thì mục đích chính là rèn 

luyện kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Vì nội dung bài dài hơn, kết cấu ngữ pháp phức 

tạp hơn nên yêu cầu học sinh khi nghe phải có sự tổng hợp, nắm bắt được cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài tập 

liên quan một cách nhanh và chính xác. 

3. Về thái độ: Học sinh nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu 
trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực 

nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Nói HSK4 1. Kiến thức: Nói lưu loát, có ý, theo nội dung của bài khoá (bám sát các bài tập nói của mỗi bài). Biết vận dụng tri thức của bài để 

nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội.  

2. Kỹ năng: Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội (Ví dụ 
như phụ nữ, gia đình, môi trường…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp  

3. Thái độ: Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập. 

4. Năng lực: Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK4 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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30 Đọc HSK4 1. Kiến thức: Môn Đọc hiểu 4 cung cấp cho người Hiểu và sử dụng được các từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài, học 

những tri thức trong cuộc sống, bao gồm: gia đình, bạn bè, học tập, những vấn đề trong xã hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… 

Từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao tiếp bổ ích cho học sinh. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt). Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản 
trong cuộc sống như đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn ngữ và văn hoá ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và 

bài tập về nhà, môn đọc hiểu tiếng Trung Quốc 4 còn rèn luyện cho người học kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng 

hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh). Từ đó rèn luyện cách tư duy bằng tiếng Hán nhằm nâng 
cao năng lực ngôn ngữ cho người học. 

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối 

với việc nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để 
nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Viết HSK4 1. Kiến thức 
- Nắm được cấu trúc các loại câu, cách miêu tả trần thuật  

- Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp thực hiện trong từng bài  

- Nắm vững các loại hình bài tập viết tổng hợp  
2. Kỹ năng 

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học.  

- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo 
trình (phối hợp từ, hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các 

bài tập ở các giáo trình tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp 

cụ thể thông qua hình thức viết . 
3. Thái độ 

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

4. Năng lực  

Đặt câu và viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSk3 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Ngữ pháp học 1. Kiến thức 
- Kiện toàn kiến thức lí thuyết về hệ thống ngữ pháp tiếng Hán (từ pháp, cú pháp), củng cố vững chắc kỹ năng kỹ xảo vào việc vận 

dụng quy luật ngữ pháp tiếng Hán hiện đại trong cách dùng từ và câu. 

- Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ nắm được tiếng Hán một cách chủ động, nhuần nhuyễn, linh hoạt hơn, biết cách tự điều chỉnh tránh các 
lỗi sai thường mắc khi học. 

- Tạo cơ sở vững chắc cho môn Dịch Hán - Việt, Việt - Hán 

2. Kỹ năng 
- Tạo cho người học khả năng nhận biết các đơn vị ngữ pháp, nhận biết và phân biệt được chức năng của từ trong câu, phân biệt được 

các loại cụm từ, các loại câu, cấu trúc câu …, từ đó có thể hiểu một cách chính xác nghĩa biểu đạt của các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng 

Trung Quốc. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện thái độ tự giác trong học tập, nghiên cứu; tác phong nghiêm túc. 

4. Năng lực  
- Năng lực lĩnh hội và lý giải vấn đề, để hiểu bản chất của từng hiện tượng ngữ pháp 

- Năng lực so sánh đối chiếu, để so sánh đối chiếu ngữ pháp tiếng Hán với tiếng Việt, từ đó tìm ra những ảnh hưởng tiêu cực tích cực 

của tiếng Việt với việc học tiếng Hán; đồng thời để sửa lỗi sai ngữ pháp mà học sinh thường mắc phải từ đó rút kinh nghiệm cho bản 
thân. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Lý luận chính trị 3 

(Tư tưởng Hồ Chí 
Minh) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 
này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

34 Nghe HSK5 1 1. Kiến thức: Môn nghe hiểu 5.1 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: đời sống 

xã hội, ngôn ngữ văn hóa, môi trường, khoa học kỹ thuật v..v....Thông qua nội dung môn nghe 4, học sinh sẽ được tích lũy thêm vốn 

từ về những mảng được coi là khó như: thông tin, khoa học kỹ thuật, y tế, sinh học…Kiến thức ngữ pháp trong câu văn, đoạn văn khó 
hơn, yêu cầu học sinh phải nắm vững và sử dụng thành thạo các kết cấu ngữ pháp. 

2. Về kỹ năng : Môn nghe hiểu 5.1 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản thì mục đích chính là 

rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Vì nội dung bài dài hơn, kết cấu ngữ pháp 
phức tạp hơn nên yêu cầu học sinh khi nghe phải có sự tổng hợp, nắm bắt được cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài 

tập liên quan một cách nhanh và chính xác. 

3. Về thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học 
nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng 

thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

35 Nói HSK5 1 1. Kiến thức: Nói lưu loát, đưa ra ý kiến quan điểm, biểu đạt thành đoạn theo từng chủ đề của bài khoá (bám sát các bài tập nói của 

mỗi bài). Biết vận dụng tri thức của bài để nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội.  

2. Kỹ năng: Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội (Ví dụ 

như Gia đình, xã hội, hôn nhân, công việc…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp  
3. Thái độ: Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập. 

4. Năng lực: Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK5 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Đọc HSK5 1 1. Kiến thức: Môn đọc hiểu 5.1 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học một khối lượng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nhất định, hệ 
thống từ chuyên ngành và những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: môi trường, du học, sinh hoá, kinh tế, xã hội, hôn nhân gia 

đình, đời sống hàng ngày, lịch sử Trung quốc, vấn đề việc làm, ngôn ngữ và văn hoá ẩm thực, giao thông, giáo dục 

2. Kỹ năng: Chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cao cấp, kỹ năng xử lý, phán đoán, phân tích và tổng hợp thông tin cho 
người học. Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt). 

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối 
với việc nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để 

nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 

4. Năng lực: Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Viết HSK5 1 1. Kiến thức 
Nắm được phương pháp và cách thức viết của một số chủ điểm cụ thể (thư tín, ứng dụng…)  

2. Kỹ năng 

Bồi dưỡng và hình thành kỹ năng viết cho sinh viên  
3. Thái độ 

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 
4. Năng lực  

Viết được đoạn văn hoặc bài văn theo chủ đề, tương đương HSk5 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Tiếng Trung kinh tế 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt những kiến thức và vốn từ vựng tiếng Trung trong lĩnh vực kinh tế 
2. Kỹ năng: Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực kinh tế 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ, và nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Trung kinh tế  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; 

- Năng lực đặc thù: năng lực nghe, nói, đọc viết, dịch tiếng Trung kinh tế 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

39 (Chọn 1trong 2) 

Tiếng Trung du lịch 
khách sạn 

Tiếng Trung du lịch khách sạn 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt những kiến thức và vốn từ vựng tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch 
2. Kỹ năng: Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch 

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ, và nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Trung du lịch 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; 

- Năng lực đặc thù: năng lực nghe, nói, đọc viết, dịch tiếng Trung du lịch 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Tiếng Trung Quốc 
cổ đại 

Tiếng Trung Quốc cổ đại 
1. Kiến thức: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức văn ngôn, giúp họ có điều kiện giải quyết được những trở ngại về các văn bản cổ, hiểu 

rõ nguồn gốc chữ Hán phồn thể, nắm vững âm Hán - Việt, thông qua văn bản dịch được những điển cổ điển tích, lí giải thành ngữ tục 
ngữ cổ người Trung Quốc hay sử dụng.  

2. Kỹ năng: Thông qua văn bản giúp sinh viên ghi nhớ nội dung văn bản chữ phồn thể và giản thể, biết tóm tắt ý chính, khái quát nội 

dung văn bản, thảo luận, làm việc theo nhóm. Có kĩ năng tiếp nhận, phân tích, xử lí, phán đoán và tổng hợp thông tin trong các văn 
bản Hán cổ. 

3. Thái độ: Chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, say mê tham ra giờ học trên lớp, làm tất cả các bài tập trong giáo trình, học và đọc nhiều 

tài liệu liên quan đến văn hóa, văn tự Trung Quốc cổ đại.  
4. Năng lực: (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

1. Kiến thức 

- Hiểu và tìm ra những nét giống nhau và khác nhau trong tiếng Hán cổ và hiện đại, nhằm giúp sinh viên hiểu sâu thêm tiếng Hán 

hiện đại, giúp sinh viên có khả năng đọc để tìm hiểu tiếng Hán cổ đại. 
- Có thể tìm ra sự khác biệt giữa hai hệ thống ngôn ngữ Hán và Việt ở các bình diện Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng. 

- Thông qua phân tích đối chiếu hai loại ngôn ngữ, vạch ra quan hệ đối xứng các thành phần kết cấu, trên cơ sở đó sắp xếp các nội 

dung chuyển dịch hai thứ tiếng, giúp sinh viên có kỹ năng dịch tốt hơn, tránh được những lỗi thường mắc do sự can thiệp của tiếng 
mẹ đẻ. 

2. Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu thông qua việc tìm hiểu, so sánh, đối chiếu về ngôn ngữ giữa tiếng Hán và 
tiếng Việt. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình thông qua bài tập lớn trong học kỳ. 

3. Thái độ 
- Sinh viên sẽ được rèn luyện thái độ tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu, vì đây là môn học cần phải bổ sung thêm rất nhiều 

kiến thức ngoài giờ học trên lớp. 
- Sinh viên cũng được rèn luyện thái độ đánh giá, nhận xét khách quan, để giúp ích cho công việc sau này của các em. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực hình thành tư duy phản biện, tư duy khoa học; năng lực làm việc nhóm; 
- Năng lực đặc thù: năng lực tổ chức tiến hành nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn ngữ trên các phương diện khác nhau: đối chiếu đơn 

ngôn ngữ lịch đại; đối chiếu đa ngôn ngữ đồng đại; đối chiếu đa phương diện… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

41 Lý luận chính trị 4 

(Đường lối cách 
mạng của ĐCSVN) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1084 

 
3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 
4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

42 Nghe HSK5 2 1. Kiến thức: Môn nghe hiểu 5.2 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: đời sống 

xã hội, ngôn ngữ văn hóa, môi trường, khoa học kỹ thuật v..v....Thông qua nội dung môn nghe 4, học sinh sẽ được tích lũy thêm vốn 

từ về những mảng được coi là khó như: thông tin, khoa học kỹ thuật, y tế, sinh học…Kiến thức ngữ pháp trong câu văn, đoạn văn khó 
hơn, yêu cầu học sinh phải nắm vững và sử dụng thành thạo các kết cấu ngữ pháp. 

2. Về kỹ năng: Môn nghe hiểu 5.2 tiếng Trung quốc ngoài việc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản thì mục đích chính là 

rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Vì nội dung bài dài hơn, kết cấu ngữ pháp 
phức tạp hơn nên yêu cầu học sinh khi nghe phải có sự tổng hợp, nắm bắt được cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài 

tập liên quan một cách nhanh và chính xác. 

3. Về thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học 
nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của mình. Thông qua giờ học nghe tăng 

thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

43 Nói HSK5 2 1. Kiến thức 
- Nói lưu loát, đưa ra ý kiến quan điểm, biểu đạt thành đoạn theo từng chủ đề của bài khoá (bám sát các bài tập nói của mỗi bài)  

- Biết vận dụng tri thức của bài để nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội.  

2. Kỹ năng 

- Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội (Ví dụ như sự bình 

đẳng nam nữ, quan niệm về hạnh phúc, tình hình đạo đức nơi công cộng…)  

- Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp  
3. Thái độ 

 Giúp cho học sinh có ý thức tự học, năng lực tư duy độc lập.  

4. Năng lực  
Năng lực nói tiếng Trung theo các chủ đề trong đời sống và xã hội, tương ứng trình độ HSK5 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Đọc HSK5 2 1. Kiến thức: Môn đọc hiểu 5.2 tiếng Trung quốc là phần nối tiếp đọc hiểu 5.1 Ở đây, người học ngoài việc được cung cấp một khối 

lượng hơn từ vựng, từ chuyên ngành, cấu trúc ngữ pháp nhất định và những tri thức cơ bản trong cuộc sống bao gồm: kinh tế, xã hội, 

hôn nhân gia đình, đời sống hàng ngày, lịch sử Trung quốc, vấn đề việc làm, ngôn ngữ và văn hoá ẩm thực, giao thông, giáo dục, 
v…v…… Ngoài ra, SV còn tiếp tục đi sâu tìm hiểu thêm ở các lĩnh vực này bằng việc tự tìm kiếm tài liệu và xử lý thông tin, tiến 

hành thuyết trình. 
2. Kỹ năng: Chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cao cấp, kỹ năng xử lý, phán đoán, phân tích và tổng hợp thông tin cho 

người học. Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên (đọc kỹ và đọc lướt). 

3. Thái độ: Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối 
với việc nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để 

nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Viết HSK5 2 1. Kiến thức 
Nắm được phương pháp và cách thức viết văn miêu tả người, sự vật, các loại văn ứng dụng như bài phát biểu,thư cảm ơn, thư mậu 

dịch...... 

2. Kỹ năng 
Bồi dưỡng và hình thành kỹ năng viết cho sinh viên  

3. Thái độ 

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 
chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực  
Viết được các bài văn ngắn thuật lại về sự vật, người, cảnh vật,văn ưng dụng, thư tín. Tương đương HSk5 

46 Biên dịch 1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

2. Kỹ năng: Bước đầu tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt Trung 
3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 
- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung - Việt, Việt - Trung 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 (Chọn 1 trong 2) 
Nghe ghi 

1. Kiến thức:  
Sinh viên có kiến thức cơ bản về lịch sử tốc kí chữ Hán, vai trò của nghe-ghi trong quá trình phiên dịch, các kiến thức cơ bản về kí 

hiệu viết tắt trong tiếng Hán, các cách thức ghi chép nhanh cơ bản. 

2. Kỹ năng:  
Sinh viên có thể nắm vững và vận dụng các ký hiệu viết tắt và các kỹ năng tốc ký vào viết nhanh, ngoài ra sinh viên vận dụng được kĩ 

năng nghe-ghi để thực hành dịch, gồm dịch nói trực tiếp hoặc nghe và dịch viết. 

3. Thái độ 
Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung quanh. 

4. Năng lực  
Sinh viên hình thành được thói quen xác định, chọn lọc, lấy thông tin, khái quát ý, xác định ý trong các tình huống giao tiếp bằng 

tiếng Anh và tiếng Việt thông qua các bài dịch, phát biểu, bản tin…, trong quá trình học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Từ đó, 

sinh viên dần hình thành những năng lực cơ bản về sử dụng ngôn ngữ của một Phiên dịch viên trong tương lai. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Kỹ năng thuyết 
trình tiếng Trung 

 Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Trung: 
1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những khái niệm chung nhất về thuyết trình, bao gồm định nghĩa, phân loại thuyết trình, các dụng 

cụ hỗ trợ thuyết trình, các bước xây dựng bài thuyết trình, các kĩ năng cần thiết có liên quan đến thuyết trình bằng tiếng Trung. 

2. Kỹ năng:  
Sinh viên tự mình xây dựng được các kỹ năng sau đây: 

- Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình bằng tiếng Trung. 

- Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình. 
- Kỹ năng thuyết trình vấn đề bằng tiếng Trung. 

- Kỹ năng thảo luận và giải đáp câu hỏi sau thuyết trình bằng tiếng Trung. 

- Kỹ năng theo dõi và tóm lược bài thuyết trình bằng tiếng Trung. 
3. Thái độ: Hiểu được tầm quan trọng của môn học, có thái độ tích cực thực hành thuyết trình, tích cực tham gia các buổi thảo luận 

cần thuyết trình cá nhân hoặc theo nhóm. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực phối hợp làm việc nhóm; năng lực vận dụng kiến thức trong giao tiếp. 

- Năng lực đặc thù: Năng lực thuyết trình các vấn đề một cách khoa học . 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Ngữ âm văn tự 1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về ngữ âm học, bao gồm: Các khái niệm chung, phiên âm quốc tế, phiên 

âm Latin tiếng Hán phổ thông; một số kiến thức nhất định về âm vận học. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về văn tự, 

trọng tâm kiến thức là Hán tự, bao gồm: Lịch sử phát triển, các thể chữ Hán qua từng thời kì, các cách phân loại chữ Hán phổ biến 

theo cấu tạo chữ. 
2. Kỹ năng: Bước đầu biết đọc phiên âm quốc tế, thành thạo hệ thống phiên âm Latin tiếng Hán phổ thông hiện đại (pinyin); nhận 

diện đúng và đọc chuẩn ngữ âm tiếng Hán; bước đầu phân biệt được các thể chữ từ thời Tần trở về trước (cổ văn tự), phân biệt rõ các 

thể chữ từ Hán trở về sau (kim văn tự); phân tích được cấu tạo chữ Hán. 
3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngữ âm và văn tự trong quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc; có 

thái độ tìm hiểu và rèn luyện ngữ âm tích cực, đạt kết quả cao nhất (phân biệt và phát âm chuẩn xác); có thái độ tích cực tìm hiểu về 

văn tự Hán. 
4. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung). 

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận diện, phân biệt và xử lí chính xác âm tiết tiếng Hán (đọc đúng, phiên âm đúng); năng lực phân tích 
cấu tạo một số lượng chữ Hán nhất định (khoảng 1000 chữ trở lên); bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu Hán tự 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1086 

 
49 Ngữ nghĩa học 1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức chung nhất về ngữ nghĩa học: Các khái niệm chung (nghĩa, nghĩa từ vựng, nghĩa 

ngữ pháp, nghĩa của câu, hành động lời nói, ngữ cảnh, điều kiện chân trị…); tập trung kiến thức về từ vựng ngữ nghĩa học tiếng Hán. 

2. Kỹ năng: Biết nhận diện và phân tích một cách khái lược các hiện tượng ngữ nghĩa trong tiếng Hán. Biết vận dụng kiến thức ngữ 

nghĩa để điều tra, khảo sát một số hiện tượng về ngữ nghĩa trong tiếng Hán. 
3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngữ nghĩa trong học tập ngoại ngữ nói chung, tiếng Trung Quốc nói riêng. Có thái độ 

tích cực tìm hiểu nghiên cứu những vấn đề về ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Trung Quốc. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung). 

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận diện và phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong tiếng Hán, năng lực vận dụng kiến thức vào học 

tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Phân tích diễn ngôn 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản của phân tích diễn ngôn như phân biệt các loại diễn ngôn, hiểu về cấu trúc 

diễn ngôn, mạch lạc và liên kết trong diễn ngôn, mối quan hệ giữa phân tích diễn ngôn và phong cách học. 

2. Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích các thành tố trong một diễn ngôn. Có kỹ năng ứng dụng để viết được văn bản có mạch lạc cao, 
phong cách thống nhất, liên kết chặt chẽ. 

3. Thái độ: Nhận thức được sự đa dạng của diễn ngôn, nhận thức được tầm quan trọng của các yếu tố ngoài văn bản (ngữ cảnh rộng) 

đối với diễn ngôn. Sinh viên có thái độ tích cực nghiên cứu, phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu cho sẵn; tích cực thực hành trên văn 
bản. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung:Nnăng lực tự học, tự nghiên cứu tài liệu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung). 
- Năng lực đặc thù: Năng lực tự nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của ngôn ngữ và văn hoá Hán. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

51 Giao tiếp liên văn 

hoá 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về đặc trưng văn hoá Trung Quốc, đặc điểm ngôn ngữ Hán, mối liên quan 

giữa văn hoá và ngôn ngữ Hán, phương pháp so sánh đối chiếu văn hoá thông qua ngôn ngữ. 
2. Kỹ năng: Có kỹ năng so sánh đối chiếu văn hoá thông qua biểu hiện ngôn ngữ; có kỹ năng nghiên cứu giải thích mối liên quan giữa 

văn hoá và ngôn ngữ, biểu hiện của văn hoá trong ngôn ngữ. 

3. Thái độ: Nhận thức được mối liên hệ chặt chẽ biện chứng giữa văn hoá và ngôn ngữ, tích cực tìm hiểu nghiên cứu các biểu hiện 

của văn hoá trong ngôn ngữ. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung). 
- Năng lực đặc thù: năng lực nhận thức được mối liên hệ giữa văn hoá và ngôn ngữ, nhận thức được biểu hiện của văn hoá trong ngôn 

ngữ, năng lực nhận diện các vấn đề văn hoá đằng sau các hiện tượng ngôn ngữ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Đất nước học Trung 

Quốc 

1. Kiến thức: Giúp các em có một cái nhìn tổng quan về đất nước Trung Quốc, từ đó các em hình thành cách ứng xử phù hợp với văn 

hóa Trung Hoa. Cụ thể:  
- Về địa lý: Cung cấp những kiến thức về địa lý, biển đảo, địa hình, sông hồ, khí hậu, tài nguyên và địa lý hành chính của Trung 

Quốc. 

- Về lịch sử: Cung cấp kiến thức lịch sử Trung Quốc cổ đại (từ thời nguyên thủy đến giữa nhà Thanh), cận đại (từ chiến tranh Nha 
phiến 1840 đến trước phong trào Ngũ Tứ), hiện đại (từ 1919 đến 1949), đương đại (từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành 

lập cho tới nay) 
- Về chính trị: cung cấp kiến thức về chế độ đại hội đại biểu, chế độ Đảng cộng sản lãnh đạo đa đảng hợp tác, chế độ Hiệp thương 

chính trị nhân dân. 

- Về dân tộc: cung cấp kiến thức về số lượng, số dân, nơi cư trú, đặc điểm xã hội văn hóa của các dân tộc tại Trung Quốc. 
- Về tư tưởng: cung cấp kiến thức về các triết gia và các trường phái tư tưởng cổ đại Trung Hoa, như Khổng Tử và Nho giáo, Lão Tử 

và Đạo giáo v.v… 

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng diễn đạt hiểu biết của mình về đất nước Trung Quốc. Quan trọng hơn nữa là rèn luyện 
kỹ năng tìm hiểu địa lý, lịch sử, chính trị, dân tộc, tư tưởng cổ đại Trung Quốc thông qua việc tự đọc sách, tự nghiên cứu. Rèn luyện 

khả năng tư duy độc lập của sinh viên. 

3. Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của môn học này vì nó cung cấp cho các em rất nhiều kiến thức về đất nước sản 
sinh ra ngôn ngữ mà các em đang theo học. Đặt nền móng để các em tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn khi chuyển lên các bậc học 

cao hơn như cao học hay nghiên cứu sinh. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực làm việc nhóm; năng lực xử lí tài liệu; 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1087 

 
- Năng lực đặc thù: năng lực phát hiện, tìm hiểu nguyên nhân văn hoá lịch sử của các hiện tượng trong xã hội Trung Quốc nói riêng 
và xã hội loài người nói chung. 

53 Biên dịch 2 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

2. Kỹ năng: tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung 
3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 
- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung – Việt, Việt - Trung 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 (Chọn 1 trong 2) 
Văn học Trung 

Quốc 

Văn học Trung Quốc 
1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức chung văn học Trung Quốc, các tác giả và tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu cho từng 

giai đoạn lịch sử, nắm được các khía cạnh tư tưởng, nội dung, nghệ thuật của một số tác phẩm văn học và thi ca tiêu biểu.. 

2. Kỹ năng: Bước đầu xây dựng kỹ năng cảm thụ, phân tích, bình giảng các tác phẩm văn học và thi ca cổ đại (văn ngôn); có kỹ năng 
cảm thụ, phân tích tương đối mạch lạc về các tác phẩm văn học đương đại (bạch thoại). Bước đầu cảm thụ và sử dụng được một số từ 

ngữ, cách diễn đạt mang tính văn chương. 

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của thi ca và văn học trong việc học tập và tìm hiểu về ngôn ngữ Trung Quốc, nhìn nhận 
được vẻ đẹp nghệ thuật và tư tưởng của các tác phẩm văn học, thi ca tiêu biểu của Trung Quốc, tích cực tìm hiểu, cảm thụ các tác 

phẩm khác. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng kiến thức trong giao tiếp đa văn hoá. 

- Năng lực đặc thù: Năng lực cảm thụ thi ca và văn học, năng lực sử dụng kiến thức về văn học Trung Quốc trong giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Dụng học Ngữ Dụng Học: 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức chung về ngữ dụng học, những khái niệm như ngữ cảnh, hàm ý hội thoại, tiền giả 
định, kết cấu hội thoại, hành động lời nói. 

2. Kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng phân tích các yếu tố ngữ dụng học trong lời nói (tiếng Trung), có kĩ năng vận dụng ngữ cảnh, tiền 

giả định vào giao tiếp trong tiếng Trung. 
3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngữ dụng trong giao tiếp tiếng Trung, có thái độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên 

cứu những vấn đề liên quan đến ngữ dụng học. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng kiến thức trong giao tiếp. 

- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận diện, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ thông qua kiến thức ngữ dụng học. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Thực tập chuyên 
ngành 1 

  3 HK7 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 
thực tập 

56 Phiên dịch 2 1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

2. Kỹ năng: Nâng cao khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch nói Trung - Việt, Việt - Trung 

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Thực tập chuyên 

ngành 2 

  4 HK8 Theo quy chế TTCN + Báo cáo 

thực tập 

58 Khoá luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn thay thế 

  4 HK8   

59 Kỹ năng sử dụng 
tiếng Trung Quốc 

1. Kiến thức: Trình độ đạt được: Cao cấp 
Phát triển kỹ năng Đọc, Viết, Ngữ pháp và Từ vựng để đạt trình độ HSK5 theo tiêu chuẩn Kỳ thi năng lực Hán ngữ. 

Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản với phạm vi rộng, bao quát nhiều lĩnh vực. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, 

không gặp khó khăn trong việc dùng từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hiệu quả, phục vụ các mục đích xã hội, học 
thuật và chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết các chủ đề từ đơn giản đến tương đối phức tạp, sử dụng tốt các từ nối và 

công cụ liên kết. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1088 

 
2. Viết: 
- Kiến thức: Có thể căn cứ vào các hiện tượng ngữ pháp để tổ hợp những từ riêng lẻ thành câu hoàn chỉnh. Có thể dựa vào những từ 

ngữ cho sẵn để viết bài chi tiết, bố cục chặt chẽ về những chủ đề liên quan tới sự việc thường ngày, đồng thời sử dụng từ ngữ một 

cách uyển chuyển, hợp lý. 
- Kỹ năng: Có thể viết bài văn miêu tả có kết cấu rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ, văn phong tự nhiên. Đồng thời từ đó phát triển thành kỹ 

năng viết tốt một bài tiểu luận, nghiên cứu khoa học, cũng như luận văn sau này. 

3. Đọc hiểu: 
- Kiến thức: Sinh viên được đọc các chủ đề ở trình độ Cao cấp trong các lĩnh vực tự nhiên và xã hội phức tạp. Có thể đọc hiểu cá văn 

bản báo chí, lý giải và hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, kể cả những văn bản không thuộc chuyên môn của mình, với điều kiện 

được đọc lại những đoạn khó. 
- Kỹ năng: Có thể hiểu nhiều loại văn bản dài, phức tạp về các chủ đề văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường và các chủ đề khác 

thường gặp trong công việc hay nghiên cứu học thuật, xác định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng. 

4. Ngữ pháp - Từ vựng 

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức Ngữ pháp - Từ vựng từ cơ bản đến nâng cao để làm tốt các bài thi liên quan theo 

trình độ HSK5. 
Sinh viên thông thạo một lượng lớn từ vựng, đồng thời biết phân biệt các từ đồng nghĩa, cận nghĩa, đồng âm khác nghĩa, từ đó nâng 

cao khả năng diễn đạt bằng tiếng Trung Quốc. Sinh viên thông thạo các cụm từ cố định như thành ngữ, quán dụng ngữ, yết hậu ngữ 

và các từ ngữ thông tục. Trong quá trình giao tiếp và viết văn bản, sinh viên có thể có những khiếm khuyết nhỏ trong cách diễn đạt 
nhưng không có lỗi nghiêm trọng trong việc sử dụng từ ngữ. 

Sinh viên luôn luôn duy trì được việc kiểm soát về ngữ pháp đối với những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, đồng thời diễn đạt ngữ pháp 

tương đối linh hoạt, bước đầu hạn chế được những lỗi sai ngữ pháp do sự khác biệt về bối cảnh văn hóa giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại 
ngữ được học. 

- Kỹ năng: Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản để làm bài thi môn Kỹ năng sử dụng Ngôn ngữ phần Từ vựng - Ngữ pháp một 

cách nhuần nhuyễn, đảm bảo thừa hoặc kịp số thời gian quy định. 
5. Các mục tiêu khác: Sinh viên được hướng dẫn và quen với các hoạt động tìm kiếm phù hợp; Xây dựng và phát triển cho sinh viên 

tinh thần tự giác, có trách nhiệm và hoàn thành tốt các công việc được giao. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

60 (Chọn 1 trong 2) 

Kỹ năng biên dịch 
chuyên ngành 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

2. Kỹ năng: tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung 
3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 
- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung – Việt, Việt - Trung 

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Kỹ năng phiên dịch 
chuyên ngành 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về biên dịch Trung - Việt, Việt - Trung 
2. Kỹ năng: tích lũy khả năng thực hành dịch Trung - Việt, Việt - Trung 

3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ luyện dịch 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành dịch 

- Năng lực đặc thù: năng lực dịch viết Trung – Việt, Việt - Trung 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Ngôn ngữ Trung Quốc (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 

(Ch

ọn 1 
tron

g 2) 

Tiếng Anh B1.1 1. Mục tiêu học phần: 

- Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ 

theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

2. Chuẩn đầu ra học phần: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 
- Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 
- Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 

- Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

Tiếng Hàn 1 1. Mục tiêu học phần: 

- Có năng lực sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp, có vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 

- Có thể đọc và viết các ký tự trong tiếng Hàn, hiểu được các câu tiếng Hàn trong các tình huống giao tiếp đơn giản có liên quan đến 
bản thân, gia đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày. 

- Có năng lực sử dụng tiếng Hàn ở mức độ đơn giản như chào hỏi, giới thiệu, đếm số bằng tiếng Hàn, mô tả sở thích, giao tiếp với 

mọi người về các chủ đề đơn giản.  
- Có thể phát triển nhận thức về sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra học phần: 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 
gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống đơn giản. 

- Hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn đã được học 

- Hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và 

Việt Nam 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Giáo dục thể chất 1 - Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 
thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

0 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Tin học 1. Mục tiêu học phần: 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 
khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 

nhận tài liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 

việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 
- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 
- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật đại cương trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Giải quyết được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật giản đơn trong đời sống xã hộ1. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Nghe HSK1 1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm được hệ thống thanh mẫu, vận mẫu , thanh điệu, âm tiết, từ đơn từ ghép. Luyện cách phát âm, nhận biết phân biệt 

những âm gần giống nhau, những âm bật hơi và không bật hơi, nghe những câu đối thoại đơn giản và thực hiện các bài tập. 
- Thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các âm đơn, các từ và bắt đầu nghe hiểu các câu cơ bản, những đối thoại đơn giản 

trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán. 

- Nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái 
độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của 

mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Có khả năng nghe và phiên dịch thông thạo những đoạn hội thoại giao tiếp thông thường 
- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp cơ bản liên quan giao tiếp các tình huống thường gặp trong công việc 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Trung trong các tình huống tương dối đơn giản khi tham gia 

thực hiện các loại công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Nói HSK1 1. Mục tiêu học phần 
- Người học nắm được cách đọc phiên âm, đồng thời nắm được cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Hán, cách sử dụng của từ vựng 

giai đoạn sơ cấp và các hiện tượng ngữ pháp căn bản. 

- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp: nghe, nói, đọc viết, sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể giao tiếp những vấn đề cơ bản, đơn giản 
trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Trung. 

- Sinh viên có thái độ tích cực chủ động trong giờ học, chủ động bổ túc kiến thức và tự tìm hiểu thêm những kiến thức liên quan đến 

tiếng Hán giai đoạn sơ cấp, từ đó thêm yêu thích môn học và văn hóa Trung Quốc. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức về ngữ âm cơ bản; phát âm chuẩn các từ, ngữ và câu; nắm được cách sử dụng từ ngữ linh hoạt và rèn 

luyện được phản xạ dùng tiếng Trung Quốc trong những giao tiếp thông thường 
- Sinh viên sẽ hiểu ý kiến của người khác và tự triển khai, diễn đạt được ý kiến của mình về một số chủ đề thông thường. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo hướng 

dẫn. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Đọc HSK1 1. Mục tiêu học phần 

- Môn đọc HSK1 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm: Kinh tế, xã hội, gia đình, văn hoá, ngôn ngữ, giao 

thông, môi trường, giáo dục, đất nước, con người Trung Quốc... từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống cho người học.  
- Rèn luyện cho người học kỹ năng đọc hiểu trình độ sơ cấp, kỹ năng tiếp nhận, phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin, các 

câu dài nhiều thành phần phức tạp... Từ đó, nâng cao năng lực tư duy bằng ngôn ngữ Hán cho người học. 

- Người học nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc 
nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích, có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học để nâng cao 

năng lực đọc hiểu tiếng Hán. 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ mà môn học giới thiệu 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nắm cơ bản kĩ năng đọc hiểu trình độ sơ cấp, có thể phân tích kết cấu văn bản, tự tóm tắt văn bản bằng lời của mình 
- Người học có thể vận dụng các từ ngữ, mẫu câu và kiến thức văn hoá đã học thực hiện một tình huống giao tiếp xã giao ngắn được 

biết trước như: Thời gian, tuổi tác, về những dự định và kế hoạch, học tập, công việc... 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

8 Viết HSK1 1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm được cách đọc phiên âm, các nét cơ bản và quy tắc cơ bản của cách viết chữ Hán, bước đầu làm quen và nắm bắt 
được một số lượng nhất định bộ thủ thông dụng, biết cách luyện viết chữ Hán đúng quy tắc và đảm bảo tính chính xác, đồng thời nắm 

được cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Hán, cách sử dụng của từ vựng giai đoạn sơ cấp và các hiện tượng ngữ pháp căn bản. 

- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp: nghe, nói, đọc viết, sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể giao tiếp những vấn đề cơ bản, đơn giản 
trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Trung. 

- Sinh viên có thái độ tích cực chủ động trong giờ học, chủ động bổ túc kiến thức và tự tìm hiểu thêm những kiến thức liên quan đến 

tiếng Hán giai đoạn sơ cấp, từ đó thêm yêu thích môn học và văn hóa Trung Quốc. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Sinh viên hiểu và biết cách đọc phiên âm tiếng Hán. 

- Sinh viên nắm bắt và vận dụng được quy tắc viết chữ Hán, nhận biết được các bộ thủ đơn giản và nhớ được nội dung các bộ thủ. 
- Người học có được lượng từ vựng nhất định, có khả năng nghe, nói, giao tiếp những vấn đề cơ bản trong cuộc sống bằng tiếng 

Trung. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo hướng 
dẫn, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Triết học Mác - 

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 
- Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - 

Lênin trong xã hội 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 
- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

- Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, 

làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 
- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 

Việt Nam dưới góc độtriết học Mác – Lênin 

- Nhận biết và phản đối được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội trên cơ sở sử dụng các kiến thức của Triết học Mác – 
Lênin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. 

- Bồi dưỡng cho người họcniềm tin vào nềnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 
- Vận dụng đượccác kiến thức kinh tế chính trị Mác -Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 - Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 
thể thao. 

0 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Nghe HSK2 1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp những kiến thức về văn hoá xã hội Trung Quốc thông qua những bài nghe đơn giản, những đoạn đối thoại ngắn hoặc 
những đoạn độc thoạ1.SV thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các từ có cấu trúc ngữ âm phức tạp và nghe hiểu các câu cơ 

bản, những đối thoại đơn giản trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán, rèn luyện khả năng nắm bắt thông tin đơn giản thông qua 

nghe giảng viên nói hoặc nghe băng ghi âm. Thực hiện các bài tập nghe hiểu trong thời gian quy định, đưa ra đáp án ngay dưới hình 
thức nói hoặc viết 

- Thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các âm đơn, các từ và bắt đầu nghe hiểu các câu cơ bản, những đối thoại đơn giản 

trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán. 
- Nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái 

độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán của 

mình. Thông qua giờ học nghe tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc. 
- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có khả năng nghe và phiên dịch thông thạo những đoạn hội thoại giao tiếp thông thường 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp cơ bản liên quan giao tiếp các tình huống thường gặp trong công việc 

- Thông qua nghe giảng viên nói trực tiếp và nghe đĩa CD củng có lại phần ngữ âm cơ bản. kết hợp với những đoạn văn đối thoại 
ngắn Mỗi bài đều có phần ngữ âm và phần nghe gồm 10 câu theo dạng bài thi HSK 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Nói HSK2 1. Mục tiêu học phần  

- Người học nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các mẫu câu thường gặp. Từ đó vận dụng để đặt câu và giao tiếp được các tình huống 

trong sinh hoạt hàng ngày, học tập của sinh viên vv… 
- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trong giao tiếp thông thường; khả năng điễn đạt thành đoạn hoàn chỉnh bằng cách sử dụng 

những phương thức diễn đạt khẩu ngữ mẫu mực xuất hiện trong các bài khoá; áp dụng những cách điễn đạt đó vào việc trình bày vấn 

đề tương tự gặp phải trong cuộc sống một cách logic với khả năng nói gần như trong giao tiếp thông thường. 
- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

- Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK2 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các mẫu câu thường gặp. 

- Vận dụng được tri thức tổng quát để miêu tả lại một sự việc, hoạt động diễn ra trong thường nhật. 

Phát âm chuẩn các từ, ngữ và câu; nắm được cách sử dụng từ ngữ linh hoạt và rèn luyện được phản xạ dùng tiếng Trung Quốc trong 

những giao tiếp thông thường 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo hướng 
dẫn. 

- Người học hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK2 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Đọc HSK2 1. Mục tiêu học phần  
- Môn Đọc HSK2 cung cấp cho người học những tri thức trong cuộc sống, bao gồm: gia đình, bạn bè, học tập, những vấn đề trong xã 

hội, quan điểm về cách đối nhân xử thế… Từ đó, rút ra những bài học giáo dục đạo đức, lối sống, bài học về văn hoá giao tiếp bổ ích 

cho bản thân. 
- Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức cơ bản trong cuộc sống như đạo đức, lối sống, cách ứng xử, kiến thức ngôn ngữ và văn 

hoá ra, thông qua các bài tập thực hành trên lớp và bài tập về nhà, môn đọc HSK2 còn rèn luyện cho người học kỹ năng tiếp nhận, 

phân tích, xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin (từng đoạn hội thoại hoặc từng đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh). Từ đó rèn luyện cách 
tư duy bằng tiếng Hán nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho người học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Sinh viên nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giao tiếp cũng như ảnh hưởng của nó đối với việc 
nâng cao khả năng tư duy bằng ngôn ngữ đích. 

- Có thái độ chủ động tham gia giờ học trên lớp cũng như tích cực tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ mà môn học giới thiệu 

- Nắm cơ bản kĩ năng đọc hiểu các dạng văn bản, các chủ để được giới thiệu và các văn bản liên quan ở trình độ HSK2  

- Có thể phân tích kết cấu văn bản, tự tóm tắt văn bản bằng lời của mình 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

15 Viết HSK2 1. Mục tiêu học phần 
- Người học nắm được tất cả các hiện tượng ngữ pháp căn bản trong tiếng Hán, bước đầu làm quen với cách sử dụng và phân biệt 

cách dùng, ý nghĩa của những từ ngữ trọng điểm phức tạp.  

- Người học viết ra được tất cả chữ Hán có trong nội dung từ mới nằm trong chường trình được học.  
- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng viết trong giáo 

trình ( hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống …) và các bài tập ở 

các giáo trình tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống giao tiếp cụ thể 
(thông qua hình thức viết ). 

- Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học, chủ 

động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 
- SV đặt câu và viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSK2 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học nắm được tất cả các hiện tượng ngữ pháp căn bản trong tiếng Hán, bước đầu làm quen với cách sử dụng và phân biệt 
cách dùng, ý nghĩa của những từ ngữ trọng điểm phức tạp.  

- Người đọc có thể nhận biết lượng từ vựng nhất định (khoảng 600 từ) và vận dụng tốt trong các kỹ năng nghe, nói, đọc viết 

- Người học có thể tiến hành hội thoại giao tiếp đơn giản liên quan đến những vấn đề liên quan trong cuộc sống, có thái độ tích cực 

chủ động trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

- SV Đặt câu và viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương HSK2 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Tiếng Việt thực 
hành 

1. Mục tiêu học phần 
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ (tạo lập, tiếp nhận văn bản, đặt câu, dùng từ, phát âm và chính tả) 

- Phát triển năng lực vận dụng tri thức về văn bản, câu, từ, ngữ âm, chính tả vào hoạt động giao tiếp và hoạt động tạo lập, tiếp nhận 

văn bản trong đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nhận diện, phân tích, lí giải được các nội dung về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. 
- Ứng dụng tri thức về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả vào hoạt 

động giao tiếp của người học (nhất là trong học tập và nghiên cứu) 

- Chủ động, tích cực trong học tập môn học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 

(Ch

ọn 1 
tron

g 2) 

Tiếng Anh B-2 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1-. 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1-. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

Tiếng Hàn 2 1. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ trung cấp, có thể biên soạn các bài văn ngắn bằng ngôn 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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ngữ thông dụng 
- Có khả năng giao tiếp tương đối thành thạo trong các tình huống của đời sống hàng ngày một cách hiệu quả và phù hợp 

- Có khả năng phát triển và sử dụng các chiến lược tự kiểm soát việc học và khả năng giao tiếp của bản thân, có năng lực sử dụng 

tiếng Hàn trong bối cảnh văn hóa –xã hội Hàn Quốc 
- Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hóa. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 

gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống tương đối phức tạp. 

- Có thể hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn trong các tình huống của đời sống xã hội đã được học 
- Có thể hiểu được các bài viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học trong chương trình môn học 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sự đa dạng và khác biệt giữa văn hoá, xã hội Hàn Quốc và 

Việt Nam 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

- Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 
- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Phân tích được những quy luật và nhữngvấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hộ1. 

- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

- Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 
Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hộ1. 

- Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Giáo dục thể chất 3 - Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 

thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

0 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Tiếng Trung kinh tế 1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được các từ vựng chuyên ngành, cách thức viết một số văn bản và cách giao tiếp cơ bản trong phạm trù kinh tế. 

- Sinh viên có kỹ năng trong nghe, nói, đọc viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực kinh tế. 

- Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong học tập và ứng dụng vào công việc, có thái độ học tập tích cực, chủ 
động tự học, trau dồi kiến thức, trên lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài và thảo luận với bạn học, nhóm lớp. 

- SV viết được đoạn văn hoặc bài văn theo chủ đề; Hội thoại theo chủ đề 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm được các từ vựng chuyên ngành cơ bản trong phạm trù kinh tế. 

- Sinh viên có kỹ năng trong giao tiếp, có thể viết một đoạn văn từ đơn giản đến phức tạp về các chủ đề kinh tế đã học. 
- Bước đầu học cách đàm phán trong kinh doanh. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Phát triển năng lực tiếp nhận, nghiên cứu và dạy học các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam. 

- Phát triển được những phẩm chất, năng lực cơ bản của người giáo viên.  
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Tiếp nhận được tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam. 

- Vận dụng các tri thức về văn hóa vào việc tổ chức hoạt động dạy học. 
- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu các vấn đề văn hóa Việt Nam. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Nghe HSK3 1. Mục tiêu học phần 

- Môn Nghe 3 tiếng Trung quốc cung cấp cho người học những tri thức cơ bản đề cập đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống bao gồm: 
giáo dục, hôn nhân gia đình, ngôn ngữ văn hóa, lịch sử, v..v....Trên cơ sở là môn Nghe 2, môn Nghe 3 với trình độ trung cấp sẽ củng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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cố và bổ sung cho người học những kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong các môn học khác thông qua hình thức nghe. 
- Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản trong cuộc sống thì mục đích chính là rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng thu thập, 

xử lý, phán đoán và tổng hợp thông tin cho người học thông qua các hình thức bài tập đa dạng như nghe câu, đoạn văn, hội thoại….. 

Thực hiện được những bài luyện nghe phân biệt các âm đơn, các từ và bắt đầu nghe hiểu các câu cơ bản, những đối thoại đơn giản 
trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hán. 

- Nhận diện được tổng thể hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc, nhận thức được vai trò của kỹ năng nghe hiểu trong giao tiếp, có thái 

độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Hán 
- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có khả năng nghe và phiên dịch thông thạo những đoạn hội thoại giao tiếp thông thường 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp cơ bản liên quan giao tiếp các tình huống thường gặp trong công việc 

- Thông qua nghe giảng viên nói trực tiếp và nghe đĩa CD củng cố lại phần ngữ âm cơ bản. kết hợp với những đoạn văn đối thoại 

ngắn Mỗi bài đều có phần ngữ âm và phần nghe gồm 10 câu theo dạng bài thi HSK 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Nói HSK3 1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các chủ đề thường gặp. Từ đó vận dụng để giao tiếp được các tình huống trong sinh 

hoạt hàng ngày, học tập của sinh viên vv… 
- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trong giao tiếp thông thường; khả năng điễn đạt thành đoạn hoàn chỉnh bằng cách sử dụng 

những phương thức diễn đạt khẩu ngữ mẫu mực xuất hiện trong các bài khoá; áp dụng những cách điễn đạt đó vào việc trình bày vấn 

đề tương tự gặp phải trong cuộc sống một cách logic với khả năng nói gần như trong giao tiếp thông thường. 
- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

- Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK3 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các mẫu câu thường gặp, các chủ đề trong giao tiếp, nắm được các từ ngữ và cách biểu 

đạt khẩu ngữ ở trình độ trung cấp, đặc biệt là các thán từ và trợ từ ngữ khí trong các tình huống giao tiếp khẩu ngữ thông thường. 
- Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội ( Ví dụ như phụ nữ, 

gia đình…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp 

- Vận dụng được tri thức tổng quát để nắm được kĩ năng giao tiếp ở trình độ trung cấp 
- Người học hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK3  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Đọc HSK3 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ của các chủ đề được giới thiệu trong môn học. Nắm được kĩ năng đọc hiểu, phân tích văn bản, tóm 
tắt nội dung một văn bản tiếng Trung ở các thể loại khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng trung 

- Hoàn thành những bài tập liên quan đến nội dung đọc hiểu, về cơ bản có thể vận dụng các từ vựng, thuật ngữ được giới thiệu trong 

môn học để đọc hiểu, nghe, nói về các chủ để liên quan 
- Người học có khả năng vận dụng các kiên thức đã học để nâng cao các năng lực tiếng, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp thông thường, có 

tư duy phản biện bằng ngôn ngữ Trung Quốc ở các chủ để liên quan, từ đó tăng thêm hứng thú với môn tiếng Trung Quốc 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ mà môn học giới thiệu 

- Nắm cơ bản kĩ năng đọc hiểu các dạng văn bản, các chủ để được giới thiệu và các văn bản liên quan 
- Có thể phân tích kết cấu văn bản, tự tóm tắt văn bản bằng lời của mình 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Viết HSK3 1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu, nhớ và nắm vững cách viết, cách dùng của các từ mới (đặc biệt là các từ mới trọng tâm trong phần kết hợp và mở 

rộng từ) và các hiện tượng ngữ pháp trong từng bà1. 
- Người học có khả năng đọc hiểu và phân tích bài khóa trong bài, có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài khóa 

- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng giao tiếp và kỹ 

4 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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năng viết trong giáo trình ( hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống 
…) và các bài tập ở các giáo trình tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống 

giao tiếp cụ thể (thông qua hình thức viết ). 

- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng viết, dần hình thành kỹ năng viết từ đơn giản đến phức tạp, có thái độ tích 
cực chủ động trong giờ học, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và trau dổi, mở rộng kiến thức 

- Người học viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương trình độ HSK- HSK4 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Người học nắm được lượng từ vựng mới khoảng 700 từ, có thể vận dụng trong đặt câu, giao tiếp và đọc hiểu các nội dung bài khóa 

- Người học vận dụng được các hiện tượng ngữ pháp ở trình độ trung cấp cấp để đặt câu, tiến hành hội thoại giao tiếp và hoàn thành 

tốt các dạng bài tập 
- Người học hình thành kỹ năng viết từ đơn giản đến phức tạp, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học, có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu và trau dổi, mở rộng kiến thức 

- Người học viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương trình độ HSK- HSK4 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Tiếng Anh B-3 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B13 
- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tiếng Hàn 3 1. Mục tiêu học phần 

- Có năng lực phát triển, nâng cao cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bao gồm các thành ngữ trong tiếng Hàn, có khả năng hiểu được cả 

ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày. 
- Có khả năng nâng cao kỹ năng giao tiếp, sử dụng từ vựng, chức năng và ngữ pháp liên quan ở trình độ trung cấp, sử dụng các chiến 

lược tự kiểm soát khả năng giao tiếp của bản thân 

- Có khả năng bắt đầu và duy trì hội thoại trong các tình huống giao tiếp quen thuộc, sử dụng các chiến lược và dạng thức phù hợp đối 
với người bản ngữ , khả năng giao tiếp, đối đáp phù hợp trong giao tiếp xã hội, như trao đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm 

- Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hóa. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, sử dụng các cấu trúc và từ vựng về các chủ đề được học trong nội dung môn học, có thể tham 

gia vào việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn trong những tình huống phức tạp. 
- Có thể hiểu được các tình huống, chủ đề giao tiếp bằng tiếng Hàn trong các tình huống của đời sống xã hội đã được học 

- Có thể hiểu được ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Hàn trong phạm vi các chủ đề đã học trong chương trình môn học, nhận thức được 

sự khác biệt giữa các tình huống giao tiếp thân mật và trang trọng trong tiếng Hàn 
- Có tinh thần học hỏi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hoá - xã hội của người Hàn Quốc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và văn hóa. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Tiếng Trung du lịch 
khách sạn 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được một cách khái quát về địa lý, lịch sử, con người, văn hóa, ẩm thực, truyền thông, phong tục tập quán của Việt Nam, nắm 

được những thông tin khái quát về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của các tỉnh thành được giới thiệu trong giáo trình 

- Có khả năng sử dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ bằng tiếng Trung để thuyết trình về địa lý, lịch sử, con người, văn hóa, 
ẩm thực, truyền thông, phong tục tập quán của Việt Nam; khả năng sử dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ bằng tiếng Trung 

để thuyết trình về các địa điểm du lịch, những nội dung liên quan đến chủ đề khách sạn, nhà hàng, những từ ngữ, cấu trúc câu chuyên 

dùng trong khách sạn, nhà hàng, những các nói lịch sự, phù hợp với môi trường khách sạn, nhà hàng; Có khả năng nghe, dịch những 
nội dung liên quan 

- Nắm được quy trình cơ bản khi đi du lịch ở Việt Nam: thủ tục nhập cảnh, thủ tục nhận trả phòng khách sạn,...; Nắm được những yêu 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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cầu cơ bản của ngành nghề hướng dẫn du lịch; Có kiến thức về xử lý tình huống khi xảy ra tại khách sạn, nắm được những yêu cầu cơ 
bản của ngành nghề dịch vụ nhà hàng, khách sạn  

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.  

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Có khả năng nghe và phiên dịch thông thạo những đoạn hội thoại giao tiếp thông thường 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp cơ bản liên quan giao tiếp các tình huống thường gặp trong công việc 
- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Trung trong các tình huống tương dối đơn giản khi tham gia 

thực hiện các loại công việc ở văn phòng, có thể soạn thảo một số văn bản. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

28 Đất nước học Trung 

Quốc 

1. Mục tiêu học phần  

- Giúp sinh viên có một cái nhìn tổng quan về đất nước Trung Quốc, từ đó hình thành cách ứng xử phù hợp với văn hóa Trung Hoa. 
Cụ thể:  

- Về địa lý: Cung cấp những kiến thức về địa lý, biển đảo, địa hình, sông hồ, khí hậu, tài nguyên và địa lý hành chính của Trung 

Quốc. 
- Về lịch sử: Cung cấp kiến thức lịch sử Trung Quốc cổ đại (từ thời nguyên thủy đến giữa nhà Thanh), cận đại (từ chiến tranh Nha 

phiến 1840 đến trước phong trào Ngũ Tứ), hiện đại (từ 1919 đến 1949), đương đại (từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành 

lập cho tới nay) 
- Về chính trị: Cung cấp kiến thức về chế độ đại hội đại biểu, chế độ Đảng cộng sản lãnh đạo đa đảng hợp tác, chế độ Hiệp thương 

chính trị nhân dân. 

- Về dân tộc: Cung cấp kiến thức về số lượng, số dân, nơi cư trú, đặc điểm xã hội văn hóa của các dân tộc tại Trung Quốc. 
- Về tư tưởng: Cung cấp kiến thức về các triết gia và các trường phái tư tưởng cổ đại Trung Hoa, như Khổng Tử và Nho giáo, Lão Tử 

và Đạo giáo v.v… 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng diễn đạt hiểu biết của mình về đất nước Trung Quốc, kỹ năng tìm hiểu địa lý, lịch sử, chính trị, dân 

tộc, tư tưởng cổ đại Trung Quốc thông qua việc tự đọc sách, tự nghiên cứu và rèn luyện khả năng tư duy độc lập của sinh viên. 

- Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của môn học này vì nó cung cấp rất nhiều kiến thức về đất nước sản sinh ra ngôn ngữ mà 

các em đang theo học.  
- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, đất nước, con người và phong tục tập quán tiêu biểu của Trung 
Quốc, gồm các chủ đề: Chính trị, lịch sử, dân số, địa lý, tư tưởng, các dân tộc. 

- Trong đời sống, giao tiếp sinh viên có cách ứng xử phù hợp với văn hóa Trung Hoa 

- Vận dụng hiểu biết về văn hóa - xã hội Việt Nam và văn hóa - xã hội Trung Quốc để củng cố bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá 
trình tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài và hội nhập quốc tế. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 
cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Ngữ pháp học 1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm được kiến thức lí thuyết về hệ thống ngữ pháp tiếng Hán (từ pháp, cú pháp), củng cố vững chắc kỹ năng kỹ xảo vào 

việc vận dụng quy luật ngữ pháp tiếng Hán hiện đại trong cách dùng từ và câu. 
- Người học nắm được tiếng Hán một cách chủ động, nhuần nhuyễn, linh hoạt hơn, biết cách tự điều chỉnh tránh các lỗi sai thường 

mắc khi học. Tạo cơ sở vững chắc cho môn Dịch Hán – Việt, Việt – Hán. 

- Rèn luyện thái độ tự giác trong học tập, nghiên cứu; tác phong nghiêm túc. 
- Năng lực so sánh đối chiếu, để so sánh đối chiếu ngữ pháp tiếng Hán với tiếng Việt, từ đó tìm ra những ảnh hưởng tiêu cực tích cực 

của tiếng Việt với việc học tiếng Hán; đồng thời để sửa lỗi sai ngữ pháp mà học sinh thường mắc phải từ đó rút kinh nghiệm cho bản 

thân. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm được các kĩ năng phân tích từ loại, tầng cấu trúc và thành phần câu. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức ngữ pháp trong hệ thống kiến thức ngôn ngữ Trung Quốc, tích cực củng cố và tăng 
cường kiến thức ngữ pháp tiếng Trung Quốc. 

- Năng lực so sánh đối chiếu, so sánh 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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30 Nghe HSK4 1. Mục tiêu học phần  

- SV được tích lũy thêm vốn từ và cấu trúc ngữ pháp về các mảng khác nhau trong cuộc sống.  

- Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng ghi chép nội dung, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học.  

- Sinh viên có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe 
hiểu tiếng Hán của mình.  

- SV có thể hoàn thành tốt bài thi nghe HSK4 chuẩn quốc tế 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có khả năng nghe và phiên dịch thông thạo những đoạn hội thoại giao tiếp trình độ trung cấp 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp cơ bản liên quan giao tiếp các tình huống thường gặp trong công việc, cuộc sống. 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Trung trong các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống, 
có khả năng ghi chép và xử lý và phân tích thông tin. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo hướng 

dẫn, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

- Làm tốt bài thi nghe HSK4 chuẩn quốc tế 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Nói HSK4 1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, các chủ đề thường gặp. Từ đó vận dụng để giao tiếp được các tình huống trong sinh 
hoạt hàng ngày, học tập của sinh viên vv… 

- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trong giao tiếp thông thường; khả năng điễn đạt thành đoạn hoàn chỉnh bằng cách sử dụng 

những phương thức diễn đạt khẩu ngữ mẫu mực xuất hiện trong các bài khoá; áp dụng những cách điễn đạt đó vào việc trình bày vấn 
đề tương tự gặp phải trong cuộc sống một cách logic với khả năng nói gần như trong giao tiếp thông thường. 

- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 
- Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK4 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Vận dụng để giao tiếp được các tình huống trong sinh hoạt hàng ngày, học tập của sinh viên vv… 

- Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, khả năng diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống xã hội (Ví dụ như phụ nữ, 

gia đình…). Giúp học sinh tự tin khi trình bày một vấn đề trong giao tiếp  

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  
- Người học hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK4 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Đọc HSK4 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ của các chủ đề được giới thiệu trong môn học. Nắm được kĩ năng đọc hiểu, phân tích văn bản, tóm 
tắt nội dung một văn bản tiếng Trung ở các thể loại khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng trung 

- Hoàn thành những bài tập liên quan đến nội dung đọc hiểu, về cơ bản có thể vận dụng các từ vựng, thuật ngữ được giới thiệu trong 

môn học để đọc hiểu, nghe, nói về các chủ để liên quan 
- Người học có khả năng vận dụng các kiên thức đã học để nâng cao các năng lực tiếng, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp thông thường, có 

tư duy phản biện bằng ngôn ngữ Trung Quốc ở các chủ để liên quan, từ đó tăng thêm hứng thú với môn tiếng học 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ mà môn học giới thiệu 

- Nắm cơ bản kĩ năng đọc hiểu các dạng văn bản, các chủ để được giới thiệu và các văn bản liên quan 
- Có thể phân tích kết cấu văn bản, tự tóm tắt văn bản bằng lời của mình 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Viết HSK4 1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu, nhớ và nắm vững cách viết, cách dùng của các từ mới (đặc biệt là các từ mới trọng tâm trong phần kết hợp và mở 

rộng từ) và các hiện tượng ngữ pháp trong từng bà1. 
- Người học có khả năng đọc hiểu và phân tích bài khóa trong bài, có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài khóa 

- Người học sử dụng vốn từ vựng và hiện tường ngữ pháp đã học để thực hiện được các bài tập liên quan đển kỹ năng giao tiếp và kỹ 

năng viết trong giáo trình ( hoàn thành câu, trả lời câu hỏi theo từ gợi ý, sắp xếp câu, chữa câu sai, chọn đáp án thích hợp điền trống 
…) và các bài tập ở các giáo trình tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản để có thể vận dụng được trong các tình huống 

giao tiếp cụ thể (thông qua hình thức viết ). 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng viết, dần hình thành kỹ năng viết từ đơn giản đến phức tạp, có thái độ tích 
cực chủ động trong giờ học, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và trau dổi, mở rộng kiến thức 

- Người học viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương trình độ HSK4 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Người học nắm được lượng từ vựng mới khoảng 600 từ, có thể vận dụng trong đặt câu, giao tiếp và đọc hiểu các nội dung bài khóa 

- Người học vận dụng được các hiện tượng ngữ pháp ở trình độ trung cấp cấp để đặt câu, tiến hành hội thoại giao tiếp và hoàn thành 

các tốt các dạng bài tập 
- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng viết, dần hình thành kỹ năng viết từ đơn giản đến phức tạp, có thái độ tích 

cực chủ động trong giờ học, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và trau dổi, mở rộng kiến thức 

- Người học viết được đoạn văn ngắn theo chủ đề, tương đương trình độ HSK4 

34 Lý thuyết dịch 1. Mục tiêu học phần 

- Sinh viên nắm bắt được những kiến thức chung về dịch thuật như khái niệm dịch thuật, chức năng, các loại dịch thuật, các bước tiến 

hành dịch thuật… 
+ Khi đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản về dịch thuật, có thể bước đầu vận dụng những kiến thức về dịch thuật vào trong quá 

trình thực hành dịch 

- Có khả năng dịch được những câu văn dài hoặc những đoạn văn cơ bản trong một số ngành nghề 
- Nhận thức được tầm quan trọng của Lý thuyết dịch đối với hoạt động thực hành dịch trong thực tế. Biết kết hợp, vận dụng những lý 

thuyết về dịch thuật vào trong hoạt động dịch thuật trong thực tế 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học nắm bắt được những kiến thức chung về dịch thuật như khái niệm dịch thuật, chức năng, các loại dịch thuật, các bước 

tiến hành dịch thuật… 
- Vận dụng những kiến thức về dịch thuật vào trong quá trình thực hành dịch 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

- Có khả năng dịch được những câu văn dài hoặc những đoạn văn cơ bản 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

35 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

36 Tiếng Trung du lịch 
MICE 

1. Mục tiêu học phần 
- Sinh viên nắm bắt những kiến thức và vốn từ vựng tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch MICE.  

Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch MICE. 

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở về văn hóa Trung Quốc và đối chiếu với văn hóa Việt Nam. 
- Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Trung du lịch MICE. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình 

trong công việc. 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sinh viên nắm bắt những kiến thức và vốn từ vựng tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch MICE.  

Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch toàn diện về tiếng Trung trong lĩnh vực du lịch MICE. 
- Vận dụng được các kiến thức cơ sở về văn hóa Trung Quốc và đối chiếu với văn hóa Việt Nam. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Trung du lịch MICE. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình 

trong công việc. 
- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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37 Nghe HSK5  1. Mục tiêu học phần 

- Thông qua môn học, người học sẽ có những cái nhìn phong phú và thú vị về cuộc sống, văn hóa và con người Trung Quốc, từ đó sẽ 

tăng thêm hứng thú với môn học và văn hóa Trung Hoa. 

- SV nắm bắt được kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng ghi chép nội dung, kỹ năng phán đoán và khái quát thông tin cho người học. Sau bài 
học sinh viên có thể nắm bắt, ghi nhớ và vận dụng được các từ, cụm từ khó, cấu trúc chính của câu, của đoạn để trả lời và làm bài tập 

liên quan một cách nhanh và chính xác. 

- Sinh viên có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nghe, chủ động bổ túc kiến thức và tự luyện nghe để nâng cao năng lực nghe 
hiểu tiếng Hán của mình.  

- Thông qua môn học có thể hoàn thành tốt bài thi nghe HSK5 chuẩn quốc tế 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có khả năng nghe hiểu và biểu đạt những nội dung văn hóa, xã hội xung quanh cuộc sống bằng tiếng Trung 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp cơ bản liên quan giao tiếp các tình huống thường gặp trong công việc, cuộc sống. 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Trung trong các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống, 

có khả năng ghi chép và xử lý và phân tích thông tin. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo hướng 
dẫn, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

- Làm tốt bài thi nghe HSK5 chuẩn quốc tế 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Nói HSK5  1. Mục tiêu học phần 

- Nói lưu loát, đưa ra ý kiến quan điểm, biểu đạt thành đoạn theo từng chủ đề của bài khoá (bám sát các bài tập nói của mỗi bài)  
+ Biết vận dụng tri thức của bài để nói về một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hộ1.  

- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trong giao tiếp thông thường; khả năng điễn đạt thành đoạn hoàn chỉnh bằng cách sử dụng 

những phương thức diễn đạt khẩu ngữ mẫu mực xuất hiện trong các bài khoá; áp dụng những cách điễn đạt đó vào việc trình bày vấn 
đề tương tự gặp phải trong cuộc sống một cách logic với khả năng nói gần như trong giao tiếp thông thường. 

- Người học nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói trong giao tiếp khẩu ngữ, có thái độ tích cực chủ động trong giờ học nói, 

chủ động tích cực đặt câu, thực hành hội thoại tiếng Trung trong giờ học trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

- Năng lực nghe hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK5 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học nắm chắc các kiến thức ngữ pháp, nói lưu loát, có ý, theo nội dung của bài khoá ( bám sát các bài tập nói của mỗi bài) 
- Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh, trình bày một vấn đề trong giao tiếp, diễn đạt một số chủ điểm thường gặp trong đời sống 

xã hội ( Ví dụ như phụ nữ, gia đình…)  

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  
- Người học hiểu và biểu đạt các câu dài, tương đương HSK5 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Đọc HSK5  1. Mục tiêu học phần 

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ của các chủ đề được giới thiệu trong môn học. Nắm được kĩ năng đọc hiểu, phân tích văn bản, tóm 
tắt nội dung một văn bản tiếng Trung ở các thể loại khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng trung 

- Hoàn thành những bài tập liên quan đến nội dung đọc hiểu, về cơ bản có thể vận dụng các từ vựng, thuật ngữ được giới thiệu trong 

môn học để đọc hiểu, nghe, nói về các chủ để liên quan 
- Người học có khả năng vận dụng các kiên thức đã học để nâng cao các năng lực tiếng, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp thông thường, có 

tư duy phản biện bằng ngôn ngữ Trung Quốc ở các chủ để liên quan, từ đó tăng thêm hứng thú với môn tiếng học 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ mà môn học giới thiệu 

- Nắm cơ bản kĩ năng đọc hiểu các dạng văn bản, các chủ để được giới thiệu và các văn bản liên quan 
- Có thể phân tích kết cấu văn bản, tự tóm tắt văn bản bằng lời của mình 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Viết HSK5  1. Mục tiêu học phần 

- Nắm được cách dùng các loại dấu câu, phương pháp và cách thức viết của một số chủ điểm cụ thể (thư tín, ứng dụng, kể chuyện,tả 

người, tả cảnh..…)  
- SV hình thành kỹ năng viết văn từ đơn giản đến phức tạp, biết cách sử dụng từ ngữ đúng với văn viết 

- Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng viết trong học tập và ứng dụng vào công việc, có thái độ học tập tích cực, chủ 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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động tự học, trau dồi kiến thức, trên lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài và thảo luận với bạn học, nhóm lớp. 
- SV viết được đoạn văn hoặc bài văn theo chủ đề tương đương trình độ HSK5 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sinh viên nắm được những khái niệm và kiến thức cơ bản của ngữ âm và văn tự tiếng Hán 
- SV có thể chuyển từ bính âm sang phiên âm quốc tế và ngược lại, thành thạo hệ thống phiên âm Latin tiếng Hán phổ thông hiện đại , 

có thể phân biệt và nhận biết các thể chữ Hán 

- SV có thể vận dụng được những kiến thức về ngữ âm, âm vị học, Hán tự học để tiến hành tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức 
- SV viết được đoạn văn hoặc bài văn theo chủ đề tương đương trình độ HSK5 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

41 Phiên dịch  1. Mục tiêu học phần 

- Sinh viên nắm bắt được những kiến thức ban đầu về phiên dịch Trung – Việt, Việt Trung. 
- Bước đầu thực hành dịch Trung – Việt, Việt Trung 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng dịch nó1. 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm được những kiến thức và từ vựng cần thiết về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống và trong môi trường làm việc bằng 

tiếng Trung với những người nói tiếng Trung. 
- Nắm được các kỹ năng phiên dịch để chuyển tải một cách trung thực vàchuyên nghiệp nội dung của thông điệp mà người nói muốn 

chuyển tả1. 

- Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của một phiên dịch viên. Yêu thích và cóý thức về đạo đức nghề nghiệp. 
- Có thể tiếp tục tự học và nâng cao trình độ bằng cách tự nghiên cứutài liệu để mở rộng kiến thức và vốn từ vựng và tự luyện dịch 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Biên dịch 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững nội dung cơ bản liên quan đến từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp. 
- Hình thành kỹ năng dịch đúng, bám sát văn bản 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc 

- Có khả năng phát triển năng lực bản thân 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học ghi nhớ và vận dụng đúng những từ vựng cơ bản liên quan đến các lĩnh vực cụ thể. 
- Người học ghi nhớ và vận dụng đúng những cấu trúc dịch cơ bản ở cấp độ cụm từ và câu 

- Người học dịch đúng những văn bản cơ bản của các lĩnh vực cụ thể 

- Người học có khả năng hình dung và liên kết những kỹ năng dịch đã học vào công việc sau này 
- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cự trong quá trình học, rèn luyện tác phong chủ động, đúng giờ, nghiêm túc. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  
- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 

quy luật lịch sử vào thực tiễn. 
- Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 

của Đảng. 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 

– 2018). 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sửĐảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 
việc và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 
(Ch

Văn học Trung 
Quốc 

1. Mục tiêu học phần 
- Có năng lực nền tảng (giải quyết vấn đề, tự chủ, hợp tác, phân tích, xử lý, phán đoán) để tiến hành hiệu qủa các hoạt động học tập và 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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chuyên môn 
- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ Trung Quốc, văn hóa, văn học Trung Quốc và kỹ năng sử dụng tiếng Trung 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức trong giao tiếp đa văn hoá. Năng lực cảm thụ thi ca và văn học, sử dụng kiến 

thức về văn học Trung Quốc trong giao tiếp. 
- Có khả năng giao tiếp, hỗ trợ và nâng cao ngôn ngữ tiếng Trung 

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có những hiểu biết về văn học Trung Quốc, cảm thụ thi ca và văn học, sử dụng kiến thức về văn học Trung Quốc trong giao tiếp. 

- Nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung và các cấu trúc câu, các tác phẩm thi ca và văn học. 

- Người học có được kỹ năng giao tiếp, có những hiểu biết về văn học Trung Quốc, cảm thụ thi ca và văn học, sử dụng kiến thức về 
văn học Trung Quốc trong giao tiếp. 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

1. Mục tiêu học phần 

- Có thể tìm ra sự khác biệt giữa hai hệ thống ngôn ngữ Hán và Việt ở các bình diện Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng. 

-Thông qua phân tích đối chiếu hai loại ngôn ngữ, vạch ra quan hệ đối xứng các thành phần kết cấu, trên cơ sở đó sắp xếp các nội 
dung chuyển dịch hai thứ tiếng, giúp sinh viên có kỹ năng dịch tốt hơn, tránh được những lỗi thường mắc do sự can thiệp của tiếng 

mẹ đẻ. 

- Nắm vững và vận dụng hiệu quả phương pháp, nguyên tắc đối chiếu ngôn ngữ học ở các cấp độ: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ 
dụng, phiên dịch nhằm tự mình tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt, những nét tương đương giữa tiếng Việt và tiếng Trung, 

để từ đó có thể học tiếng Trung nhanh và hiệu quả hơn, hướng đến việc sử dụng ngoại ngữ/ngôn ngữ một cách chuẩn mực, trong sáng 

và chính xác. 
- Sinh viên được rèn luyện thái độ đánh giá, nhận xét khách quan, để giúp ích cho công việc sau này của các em. Rèn luyện kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình thông qua bài tập lớn trong học kỳ. 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. Nghiên cứu đối chiếu đòi hỏi người học sự ham thích hiểu biết, chủ động, tích cực, 

khám phá, thực hiện các hoạt động nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ trong học tập, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn 

hóa dân tộc mình. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Nắm cơ bản từ vựng, thuật ngữ mà môn học giới thiệu 

- Có thể tiến hành đối chiếu ngôn ngữ học ở các cấp độ giữa tiếng Trung và tiếng Việt 

- Có thể đưa ra đánh giá, nhật xét khách quan 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

Ngữ âm - Văn tự 1. Mục tiêu học phần 
- Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về ngữ âm học, bao gồm: Các khái niệm chung, phiên âm quốc tế, phiên âm Latin tiếng 

Hán phổ thông; một số kiến thức nhất định về âm vận học. Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về văn tự, trọng tâm kiến thức 

là Hán tự, bao gồm: Lịch sử phát triển, các thể chữ Hán qua từng thời kì, các cách phân loại chữ Hán phổ biến theo cấu tạo chữ. 
- SV bước đầu biết đọc phiên âm quốc tế, thành thạo hệ thống phiên âm Latin tiếng Hán phổ thông hiện đại (pinyin); nhận diện đúng 

và đọc chuẩn ngữ âm tiếng Hán; bước đầu phân biệt được các thể chữ từ thời Tần trở về trước (cổ văn tự), phân biệt rõ các thể chữ từ 

Hán trở về sau (kim văn tự); phân tích được cấu tạo chữ Hán. 
- SV nhận thức được tầm quan trọng của ngữ âm và văn tự trong quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc; có thái độ 

tìm hiểu và rèn luyện ngữ âm tích cực, đạt kết quả cao nhất (phân biệt và phát âm chuẩn xác); có thái độ tích cực tìm hiểu về văn tự 

Hán. 
- SV có năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực vận dụng vào thực hành ngoại ngữ (tiếng Trung), tích cực, chủ động trao đổi, thảo 

luận và làm việc nhóm với bạn cùng nhóm/lớp. 

- SV có năng lực nhận diện, phân biệt và xử lí chính xác âm tiết tiếng Hán (đọc đúng, phiên âm đúng); năng lực phân tích cấu tạo một 
số lượng chữ Hán nhất định (khoảng 1000 chữ trở lên); bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu Hán tự. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sinh viên nắm được những khái niệm và kiến thức cơ bản của ngữ âm và văn tự tiếng Hán 
- SV có thể chuyển từ bính âm sang phiên âm quốc tế và ngược lại, thành thạo hệ thống phiên âm Latin tiếng Hán phổ thông hiện đại , 

có thể phân biệt và nhận biết các thể chữ Hán 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- SV có thể vận dụng được những kiến thức về ngữ âm, âm vị học, Hán tự học để tiến hành tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức 
- SV có cảm hứng sâu sắc với các vấn đề mới mẻ về ngữ âm, văn tự học, có năng lực phân tích cấu tạo âm tiết, Hán tự  

Ngữ nghĩa học - Người học nắm được những kiến thức chung nhất về ngữ nghĩa học: Các khái niệm chung (nghĩa, nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp, 

nghĩa của câu, hành động lời nói, ngữ cảnh, điều kiện chân trị…); tập trung kiến thức về từ vựng ngữ nghĩa học tiếng Hán. 
- Biết nhận diện và phân tích một cách khái lược các hiện tượng ngữ nghĩa trong tiếng Hán. Biết vận dụng kiến thức ngữ nghĩa để 

điều tra, khảo sát một số hiện tượng về ngữ nghĩa trong tiếng Hán. 

- Năng lực nhận diện và phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong tiếng Hán, năng lực vận dụng kiến thức vào học tập và nghiên cứu 
ngôn ngữ Trung Quốc, đạt trình độ tương đương HSK5 

- Rèn luyện thái độ tự giác trong học tập, nghiên cứu; tác phong nghiêm túc. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Biên dịch nâng cao 1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững nội dung liên quan đến từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp. 

- Hình thành kỹ năng dịch thành thạo, bám sát văn bản 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 
- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc 

- Có khả năng phát triển năng lực bản thân 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Người học ghi nhớ và vận dụng đúng những từ vựng liên quan đến các lĩnh vực cụ thể. 

- Người học có khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt từ vựng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. 

- Người học vận dụng thành thạo những cấu trúc dịch ở cấp độ cụm từ và câu, thành thạo kỹ năng tách câu, ghép câu. 
- Người học dịch thành thạo những văn bản cơ bản của các lĩnh vực cụ thể 

- Người học có khả năng hình dung và liên kết những kỹ năng dịch đã học vào công việc sau này 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học, rèn luyện tác phong chủ động, đúng giờ, nghiêm túc. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Phiên dịch nâng cao 1. Mục tiêu học phần 
- Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về phiên dịch Trung – Việt, Việt Trung. 

- Nâng cao khả năng thực hành dịch Trung Việt, Việt Trung. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng dịch nó1. 
- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sử dụng từ ngữ và kiến thức ngữ pháp để dịch những đoạn đối thoại dài, hoặc những bài nói chuyện với tốc độ tự nhiên trong các 
lĩnh vực.  

- Nắm được kiến thức và các thuật ngữ liên quan đến văn hóa, chính trị và xã hộ1. 

cảnh tương ứng 
- Nắm được các kỹ năng phiên dịch để chuyển tải một cách trung thực và chuyên nghiệp nội dung của thông điệp mà người nói muốn 

chuyển tải, mô phỏng chính xác ngôn phong phù hợp trong các ngữ 

- Có thể tiếp tục tự học và nâng cao trình độ bằng cách tự nghiên cứu tài liệu để mở rộng kiến thức và vốn từ vựng và tự luyện dịch. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 

(Ch

ọn 1 

tron

g 2) 

Phương pháp 

NCKH trong ngành 

tiếng Trung 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững nội dung của các vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học và viết luận văn. 

- Hình thành kỹ năng phản biện, kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng phân tích tổng hợp 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế học tập và công việc sau này. 

- Có khả năng phát triển năng lực bản thân 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Người học nắm vững nội dung của môn học, như: các hình thức luận văn, các phương pháp nghiên cứu, cách thức tiến hành nghiên 

cứu, cách thức viết luận văn khoa học v.v… 

- Người học bước đầu hình thành tư duy phân tích tổng hợp và có thể ứng dụng tư duy này trong học tập. 
- Người học có khả năng liên tưởng, áp dụng tư duy phản biện, tư duy phân tích vào đời sống hàng ngày và công việc sau này. 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập. Rèn luyện được tác phong đúng giờ, chủ động, nghiêm túc 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

Kỹ năng thuyết 
trình 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm được những khái niệm chung nhất về thuyết trình, bao gồm định nghĩa, phân loại thuyết trình, các dụng cụ hỗ trợ thuyết trình, 

các bước xây dựng bài thuyết trình, các kĩ năng cần thiết có liên quan đến thuyết trình bằng tiếng Trung. 

- Người học xây dựng được các kỹ năng sau đây: 
- Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình bằng tiếng Trung. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình. 
- Kỹ năng thuyết trình vấn đề bằng tiếng Trung. 

- Kỹ năng thảo luận và giải đáp câu hỏi sau thuyết trình bằng tiếng Trung. 

- Kỹ năng theo dõi và tóm lược bài thuyết trình bằng tiếng Trung. 
- Người học có khả năng vận dụng các kiên thức đã học để nâng cao các năng lực tiếng, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp thông thường 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Có kiến thức chung về phân loại thuyết trình, kĩ thuật xây dựng bài thuyết trình, kĩ năng thuyết trình 

- Xây dựng được một bài thuyết trình hoàn chỉnh 

- Biết cách vận dụng các kĩ năng, kĩ xảo trong quá tình thuyết trình 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Viết nâng cao 1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững nội dung của các vấn đề liên quan đến Viết các loại đơn từ, thư tín, hợp đồng v.v… 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tổng kết vấn đề, kỹ năng liên hệ thực tế, kỹ năng làm việc nhóm. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế học tập và làm việc. 
- Đạt được trình độ tiếng Trung tương đương bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

-Nắm vững nội dung cần thiết của các loại đơn từ, thư tín, như: thư mời, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư giới thiệu, thư phúc đáp 
v.v… 

- Nắm vững được quy cách trình bày của từng loại đơn từ, thư tín 

- Người học hình thành khả năng viết độc lập một văn bản hành chính theo quy cách của ngôn ngữ đích 
- Người học có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế đời sống hàng ngày và công việc học tập 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Tiếng Trung chuyên 

đề  

1. Mục tiêu học phần 

- Mở rộng kiến thức tổng hợp về các vấn đề Ngôn ngữ, Văn hóa, Dịch thuật 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tổng kết vấn đề, kỹ năng liên hệ thực tế, kỹ năng làm việc nhóm. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế học tập và làm việc. 

- Có khả năng phát triển năng lực của bản thân 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm vững nội dung được giảng viên truyền thụ về các phương diện của Ngôn ngữ, Văn hóa, Dịch thuật 

- Người học hình thành khả năng tư duy tổng hợp, liên kết vấn đề, đào sâu nghiên cứu 
- Người học có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế đời sống hàng ngày và công việc học tập 

- Người học có khả năng tưởng tượng và liên kết kiến thức đã học với công việc sau khi tốt nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Biên dịch chuyên 

ngành 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững nội dung liên quan đến từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp. 
- Hình thành kỹ năng dịch thành thạo, bám sát văn bản 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 
- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc 

- Có khả năng phát triển năng lực bản thân 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Người học ghi nhớ và vận dụng đúng những từ vựng liên quan đến các lĩnh vực cụ thể. 

- Người học có khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt từ vựng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. 

- Người học vận dụng thành thạo những cấu trúc dịch ở cấp độ cụm từ và câu, thành thạo kỹ năng tách câu, ghép câu. 
- Người học dịch thành thạo những văn bản cơ bản của các lĩnh vực cụ thể 

- Người học hình thành khả năng phản xạ nhanh, và có thể sáng tạo, linh hoạt trong các hình huống khác nhau. 

- Người học có khả năng hình dung và liên kết những kỹ năng dịch đã học vào công việc sau này 
- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học, rèn luyện tác phong chủ động, đúng giờ, nghiêm túc. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Phiên dịch chuyên 

ngành 

1. Mục tiêu học phần 

- Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về phiên dịch Trung – Việt, Việt Trung. 

- Nâng cao khả năng thực hành dịch Trung – Việt, Việt Trung. 
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng dịch 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Sinh viên nắm bắt chuyên sâu hơn những kiến thức về phiên dịch Trung – Việt, Việt Trung. 

- Nâng cao khả năng thực hành dịch Trung – Việt, Việt Trung. 
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng dịch 

- Có ý thức tự học, có năng lực tư duy độc lập. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Giao tiếp liên văn 
hoá 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững nội dung của các vấn đề liên quan đến Văn hóa và Giao tiếp liên văn hóa 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tổng kết vấn đề, kỹ năng liên hệ thực tế, kỹ năng làm việc nhóm. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế học tập và làm việc. 
- Có khả năng phát triển năng lực của bản thân 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nắm vững nội dung các vấn đề của môn học như: Văn hóa, Giao tiếp, Giao tiếp liên văn hóa ở phương diện ngôn ngữ, phi ngôn 
ngữ, Thích ứng văn hóa, Tâm lý và Thái độ trong giao tiếp v.v… 

- Nắm vững được đặc điểm văn hóa của từng khu vực và các quốc gia trên thế giớ1. 

- Người học hình thành khả năng so sánh đối chiếu sự tương đồng và dị biệt giữa các thành tố văn hóa của Việt Nam và các nước trên 
thế giớ1. 

- Người học có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế đời sống hàng ngày và công việc học tập 

- Người học có khả năng tưởng tượng và liên kết kiến thức đã học với công việc sau khi tốt nghiệp. 
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập. Rèn luyện được tác phong đúng giờ, chủ động, nghiêm túc. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Thực tập chuyên 

ngành  

  7 HK8   

  Khóa luận tốt 

nghiệp  

  7     

  Các học phần thay 

thế 

  7     

  Bắt buộc         

54 Kỹ năng sử dụng 

tiếng Trung Quốc 

1. Mục tiêu học phần 

- Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản với phạm vi rộng, bao quát nhiều lĩnh vực. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, 

không gặp khó khăn trong việc dùng từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hiệu quả, phục vụ các mục đích xã hội, học 
thuật và chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết các chủ đề từ đơn giản đến tương đối phức tạp, sử dụng tốt các từ nối và 

công cụ liên kết. 

- Người học chủ động hoàn thành công việc được giao, chủ động học hỏi, tìm kiếm tài liệu.  
- Người học phát triển kỹ năng Đọc, Viết, Ngữ pháp và Từ vựng để đạt trình độ HSK5 theo tiêu chuẩn Kỳ thi năng lực Hán ngữ. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản với phạm vi rộng, bao quát nhiều lĩnh vực. 
- Người học chủ động hoàn thành công việc được giao, chủ động học hỏi, tìm kiếm tài liệu. 

- Người học phát triển kỹ năng Đọc, Viết, Ngữ pháp và Từ vựng để đạt trình độ HSK5 theo tiêu chuẩn Kỳ thi năng lực Hán ngữ. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn (Chọn 1 

trong 2) 

        

55 Kỹ năng biên dịch 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững nội dung liên quan đến từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp. 

- Hình thành kỹ năng dịch thành thạo, bám sát văn bản 
- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc 

- Có khả năng phát triển năng lực bản thân 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Người học ghi nhớ và vận dụng đúng những từ vựng liên quan đến các lĩnh vực cụ thể. 

- Người học có khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt từ vựng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. 
- Người học vận dụng thành thạo những cấu trúc dịch ở cấp độ cụm từ và câu, thành thạo kỹ năng tách câu, ghép câu. 

- Người học dịch thành thạo những văn bản cơ bản của các lĩnh vực cụ thể 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Người học hình thành khả năng phản xạ nhanh, và có thể sáng tạo, linh hoạt trong các hình huống khác nhau. 
- Người học có khả năng hình dung và liên kết những kỹ năng dịch đã học vào công việc sau này 

Kỹ năng phiên dịch 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững nội dung liên quan đến từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp. 
- Hình thành kỹ năng dịch thành thạo, bám sát văn bản 

- Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Dịch nói được các trường hợp diễn ngôn ở nhiều dạng thức khác nhau như dịch theo chủ để từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc từ 

tiếng Việt sang tiếng Trung 
- Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp dịch thuật, tiếp cận và vận dụng được kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong 

thực tiễn hoạt động phiên dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân 

- Sử dụng từ ngữ chính xác, nhất là những từ cận nghĩa, đồng nghĩa trong quá trình dịch khẩu ngữ nâng cao, xử lý linh hoạt được các 
tình huống ngoài ngôn ngữ 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề 

cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10. Khoa Giáo dục Chính trị 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

10.1  Ngành Giáo dục công dân (Áp dụng cho K43)       

1 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 1 (Lý 

luận chính trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ: 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 
thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực:  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê nin 2 (Lý 

luận chính trị 2) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kỹ năng: 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.  

3. Thái độ: 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực:  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận chính 
trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 
giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 
2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 
3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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Nam XHCN. 
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 
- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

10 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



1118 

 
13 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3.Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 

trái quy định của pháp luật 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Lịch sử văn minh 

thế giới 

1. Kiến thức 

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 
- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh. 

- Có khả năng làm việc theo nhóm 

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình. 

3. Thái độ 
- Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa 
học; Chức năng của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; 

Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn 

hóa Việt Nam qua các giai đoạn và thành tựu nổi bật trong từng thời kì; Các vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng 
về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay. 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam. 

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà 

trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo 
tồn, lưu giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời kì mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa 
Việt Nam nói riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành về GDCD được đào tạo, SV có thể thích nghi và làm việc trong nhiều môi 

trường với các công việc khác nhau. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành về GDCD và kiến thức chung về đặc trưng văn hóa Việt Nam 
được trang bị qua môn học, có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu triết học từ bình diện văn 

hóa; Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ bình diện văn hóa… 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức về văn hóa Việt Nam để lồng ghép, tích hợp tạo sự hấp dẫn và hiệu quả cho 
những giờ dạy GDCD ở nhà trường PT. Thông hiểu văn hóa giao tiếp của người Việt, GV sẽ tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho 

học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa 

trong đời sống.  
- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Bằng việc thông hiểu kiến thức về văn hóa Việt Nam, GV biết tổ chức cho học 

sinh tham gia trải nghiệm vào những không gian văn hóa cụ thể: một lễ hội văn hóa, một làng nghề truyền thống, một vùng văn hóa 

dân gian… Từ đó, học sinh sẽ ý thức tôn trọng, giữ gìn các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục và kiên quyết phê phán, chối bỏ những 
hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản 

thân để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng 
xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.  

16 Lôgic học 1. Kiến thức: 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về các hình thức cơ bản của tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận;  

- Hiểu được nội dung và hoạt động của các quy luật lôgic cơn bản của tư duy hình thức 
- Hiểu cơ bản những kiến thức về tư duy chính xác, được sử dụng hiệu quả trong đời sống thường ngày và trong lĩnh vực khoa học cụ 

thể.  

2. Kỹ năng: 

- Có thể sử dụng kiến thức lôgic học để giải quyết các bài tập lôgic 

- Phân biệt được các lỗi thường gặp trong tư duy 

3. Thái độ: 
- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgic để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể 

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách lôgic 

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học 
4. Năng lực: 

- Hình thành và phát triển các năng lực:  

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam  

1.Kiến thức 

- Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan. 
- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con 

người. 

- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích 
các vấn đề chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ 

nước. 

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
2. Kỹ năng 

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản. 

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta. 
3.Thái độ 

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ. 

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực dạy học 
- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị) 

18 Giáo dục môi 

trường cho học sinh 
phổ thông  

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và giáo dục môi trường với tư cách là một khoa học. 
- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các hoạt động giáo dục môi 

trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông. 

2. Kỹ năng 
- Cung cấp cho con người kỹ năng nhận dạng, tiên đoán, phòng ngừa và giải quyết một cách khoa học các vấn đề môi trường. 

- Nắm được các phương pháp và nội dung bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông. 

3. Thái độ 
- Nhận thức được các kiến thức cơ bản và sự hiểu biết về môi trường, vai trò và vị trí quan trọng của môi trường trong cuộc sống của 

con người và phát triển kinh tế. 

- Hiểu được và thúc đẩy con người có hành vi đúng đắn tham gia vào việc bảo vệ môi trường. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành và phát triển năng lực: 

- Trách nhiệm công dân 
- Năng lực tìm hiểu môi trường (môi trường nhà trường, môi trường xã hội, môi trường giáo dục) 

- Năng lực dạy học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Giáo dục pháp luật 
cho học sinh phổ 

thông  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung, những khái niệm, những phạm trù cơ bản nhất của việc giáo dục pháp luật với tư cách 

là một khoa học, xác định những nội dung pháp luật cơ bản nhất cần cho các đối tượng nhất là học sinh phổ thông.  

- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các bài dạy pháp luật nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng nhận biết thực tế và vận dụng kiến thức vào thực hành giảng dạy. 

3. Thái độ 

- Hình thành và bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, ý thức một cách đầy đủ bổn phận, nghĩa vụ của 

mình đối với Nhà nước, với xã hội trong tư cách một công dân cũng như một cán bộ của Đảng và Nhà nước; nêu cao tinh thần trách 
nhiệm của cá nhân với tư cách là một trong những chủ thể phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật tronh nhà trường. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực: 
- Phẩm chất chính trị, đạo đức 

- Trách nhiệm công dân 

- Năng lực giáo dục 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Đạo đức học và giáo 
dục đạo đức cho học 

sinh phổ thông  

1. Kiến thức: 
- Hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, biết phân biệt được các dạng đạo đức trong 

lịch sử và mối quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác. 
- Phân tích được khái niệm, vai trò, các quan niệm khác nhau và quan niệm của đạo đức học Mác - Lênin về các phạm trù cơ bản của 

đạo đức học.  

- Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
- Hiểu và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó có ý thức giữ gìn và 

phát huy các truyền thống tốt của dân tộc. 

- Nắm được thực trạng, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông 
2. Kỹ năng: 

- Tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình đáp ứng với yêu cầu của công dân thế hệ mới. 

- Biết vận dụng nội dung các phạm trù cơ bản của đạo đức học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 
- Đánh giá được hành vi của bản thân và người khác trong thực hiện nghĩa vụ đạo đức; bản thân nêu gương về thực hiện nghĩa vụ đạo 

đức cùng với chấp hành kỷ luật, pháp luật. 

- Có kỹ năng bước đầu về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 
- Nắm được các phương pháp và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.  

- Vận dụng vào việc thiết kế nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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3. Thái độ: 
- Chủ động tích cực trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc,  

- Phê phán, lên án những hành vi, lối sống trái với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc 

- Tự giác thực hiện những nội qui, qui chế nhà trường và những qui định chung của cộng đồng về lối sống. 
- Ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, cho học sinh phổ thông. 

- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 

21 Mỹ học và giáo dục 
thẩm mỹ cho học 

sinh phổ thông  

1. Kiến thức 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về mỹ học và các giai đoạn phát triên của mỹ học. 

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của quan hệ thẩm mỹ. 

- Biết phân biệt được khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ,  
- Phân tích được vai trò của nghệ thuật trong đời sống thẩm mỹ 

- Nắm bắt được loại hình, loại thể nghệ thuật cũng như những thành tựu của nhân loại. 

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết học tập, sống và sáng tạo theo quy luật cái đẹp 

- Biết xác định cho mình một lý tưởng tiến bộ, phân biệt được thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và thị hiếu tầm thường, lạc hậu; qua đó để 
xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hướng theo con đường Chân - Thiện - Mỹ 

- Nhận thức đúng đắn về các hiện tượng nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao năng lực cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ của con 

người. 
- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông 

3. Thái độ 

- Có thái độ yêu quý, trân trọng cái đẹp, cái thiện, cái cao cả; đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái thấp hèn 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Củng cố và bồi dưỡng các năng lực 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Giá trị sống và giáo 
dục giá trị sống cho 

học sinh phổ thông 

qua môn Giáo dục 
công dân  

1. Kiến thức: 
Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 

- Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các giá trị sống. Nắm vững phương pháp giáo dục giá trị sống 

thông qua tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp.  
- Biết cách tư vấn và định hướng cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa 

ra giải pháp cụ thể nhằm đinh hướng và hoàn thiện nhân cách của học sinh thông qua những âu chuyện ngắn sinh động ẩn chứa các 

bài học giá trị về tình yêu thương, lòng vị tha, biết quan tâm đến người khác, bài học về tình bạn, bài học về hạnh phúc, biết trân trọng 
những cái mà mình đang có. 

- Biết phối hợp một cách hài hoà, hợp lý các phương tiện giao tiếp với nhau như: lời nói, ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu, chuyển động cơ 

thể và âm lượng giọng nói. 
- Thiết kế và thực hành giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục mới. 

Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của HS.  

- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở 
THPT trong chương trình giáo dục mới. 

2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Giúp SV có kỹ năng giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT, kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện 

đạo đức. Biết lên kế hoạch rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác hoàn thiện nhân cách, có kĩ năng giải quyết các vấn đề trong 

cuộc sống trong môn học Công dân với Tổ quốc. 
3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh.  
- Chủ động định hướng cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong Nhà trường.  

- Tôn trọng và biết khơi dậy ước mơ, sự tự tin về những điều đang có của học sinh, khích lệ các em rèn luyện về mọi mặt, có thái độ 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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sống đúng đắn.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực đánh giá vấn đề 

- Năng lực giao tiếp  
- Năng lực hoạt động xã hội  

- Năng lực phát triển nghề nghiệp  

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

23 Dân số và phát triển 1. Kiến thức: 

- Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề dân số và các vấn đề khác có liên quan. 

- Những tác động của vấn đề dân số tới tất cả các mặt của đời sống xã hội. 
- Dự báo xu hướng biến đổi của dân số. 

2. Kỹ năng: 

 - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về 
vấn đề trên. 

- Phân tích được những tác động của vấn đề dân số tới các mặt của đời sống xã hội đặc biệt là quá trình đô thị hóa. 

- Dự báo dân số và các chính sách dân số. 
3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

+ Năng lực chung: 

 - Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo 
 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 

+ Năng lực riêng 

 - Biết đánh giá, so sánh các quan điểm khác nhau về vấn đề dân số và dự báo được xu hướng biến đổi của nó. 

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Xã hội học 1. Kiến thức: 

 - Hiểu được những kiến thức đại cương về xã hội học như đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; lịch sử hình 
thành xã hội học; các khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học.  

- Biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt để người học có thể vận dụng trong thực tiễn như: phương pháp phân tích tài 

liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp metric xã hội, phương pháp điều tra xã hội học…. 
- Nghiên cứu một số chuyên ngành của xã hội học như: Xã hội học chính trị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị. 

2. Kỹ năng 

- Biết đánh giá và vận dụng các quan điểm của các nhà xã hội học dưới cái nhìn biện chứng. 
- Biết phát hiện được vấn đề xã hội cần nghiên cứu. Lập được đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu thực tế.  

- Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học để thực hiện kế hoạch điều tra thực tế.  

- Xử lý được các kết quả điều tra, xây dựng các chỉ báo; đề xuất hướng giải quyết 
3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,…  
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 
thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực chung: 

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 
- Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT 

- Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Năng lực riêng 
- Đánh giá, so sánh và vận dụng các quan điểm xã hội học vào việc phân tích các vấn đề xã hội 

- Có kỹ năng lập và xử lí các kĩ thuật điều tra xã hội học: lập bảng hỏi, phỏng vấn, chọn mẫu... 

25 Những vấn đề thời 
đại ngày nay 

 1.Kiến thức 
- Nắm được quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế, trình bày được bản chất, nội dung, đặc điểm, nguyên nhân và tác 

động của những vấn đề mà toàn nhân loại đang cần phải quan tâm và cùng nhau giải quyết: toàn cầu hóa, chống chiến tranh và bảo vệ 

hòa bình; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội... 
- Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng quốc tế trong quá trình giải quyết những vấn đề của thời 

đại. 

- Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với những phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những 
vấn đề trên ở nước ta hiện nay. 

2. Kỹ năng  

 Giúp người học hình thành những kĩ năng: 
- Phân tích các khái niệm, mối quan hệ và lôgic nội tại của nội dung trong từng bài học và cả môn học. 

- Khái quát được thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân và tác động của từng vấn đề có tính thời đại đối với sự tồn tại, phát triển 

của mỗi người và cả xã hội loài người. 
- Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và nước ta trong từng vấn đề của thời đại. 

- Vận dụng được những kiến thức trong nội dung bài học vào hoạt động thực tiễn của gia đình, địa phương và đất nước. 

3.Thái độ 
 Trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, người học tự nhận thấy phải: 

- Thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn vươn lên góp phần xứng đáng vào việc giải quyết những vấn đề của thời đại đang diễn ra trong 

gia đình địa phương, đất nước và trên thế giới. 
- Xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của thời đại. 

- Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất 

nước vì sự tiến bộ của nhân loại. 

- Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành công chế độ 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Củng cố và bồi dưỡng năng lực: 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội 
- Năng lực nhận diện các vấn đề xã hội 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Tôn giáo học 1. Kiến thức 

- Có những hiểu biết có tính hệ thống về những vấn đề lý luận chung về tôn giáo đặc biệt là lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn 
giáo; một số tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam; những quan điểm cơ bản về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện 

nay. 

2. Kỹ năng 
- Biết vận dụng những tri thức lý luận chung để kiến giải về các hiện tượng nảy sinh trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và giải thích 

được cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. 

- Đánh giá được nguồn gốc, giáo lý của các tôn giáo;  
- Hình thành thế giới quan duy vật vô thần trên cơ sở hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của tôn giáo.  

3. Thái độ 

- Đánh giá được những giá trị và hạn chế của tôn giáo, tín ngưỡng đối với văn hóa, đạo đức xã hội ở Việt Nam 
- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Nhà nước ta. 

- Nhận dạng được các chính giáo, tà giá. Đấu tranh phê phán và loại trừ các loại tà đạo đang ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và xã 

hội ở nước ta hiện nay. 
-Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, bảo vệ những quan điểm đúng đắn về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cảnh giác 

trước âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. 

4. Năng lực 
Củng cố và hình thành các năng lực: 

- Năng lực phẩm chất chính trị 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hôi 
- Năng lực dạy học 

27 Giáo dục gia đình 1. Kiến thức: 

- Có hiểu biết đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của gia đình; nội dung, phương pháp giáo dục cơ bản trong gia đình; yêu cầu việc phối 
hợp giáo dục của gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác. 

- Biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, trang bị kiến thức cho môn giáo dục 

công dân ở phổ thông. 
2. Kỹ năng: 

- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình, như: Nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học 

về gia đình; nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục gia đình; các vấn đề về sức khỏe sinh sản, giới tính; 
- Nhận diện được những quan điểm phiến diện, sai lầm, thiếu tính khoa học về vai trò, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ trong giai 

đoạn ở nước ta hiện nay. 

- Nhận diện và phân biệt được các quy định truyền thống, những hương ước làng xã mang tính tiến bộ cũng như lạc hậu về gia đình, 
giáo dục gia đình. 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực chung: 
 - Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo 

 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 

 - Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội 
+ Năng lực riêng: 

 - Biết đánh giá, so sánh các quan điểm khác nhau về vấn đề giáo dục gia đình Việt Nam và dự báo được xu hướng biến đổi của nó. 

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Xây dựng, bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, 

biên giới quốc gia 
và biển đảo Việt 

Nam 

1. Kiến thức:  

- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; những khái niệm về biên giới và 

đường biên giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không;  
- Hiểu và trình bày được quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; 

2. Kỹ năng:  
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia Việt Nam. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia" trong chương trình 
GDQP&AN trung học phổ thông.  

- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam 

của các thế lực thù địch. 
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc 

gia. 

- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 
3. Thái độ:  

- Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc;  
- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.  

 4. Năng lực:  

- TC 1.1. Phẩm chất chính trị 
- TC 3.1. Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 

- TC 4.2. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- TC 1.2. Trách nhiệm công dân 
- TC 4.1. Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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29 Kinh tế học và giáo 

dục kinh doanh cho 

HSPT 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế học 

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của giáo dục kinh doanhh vào các trường THPT là cần thiết. Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề 

nghiệp cho học sinh thông 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Đạo đức nghề 
nghiệp 

1. Kiến thức 
 - Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp, từ đó tìm hiểu sâu về đạo đức nghề 

nghiệp của người giáo viên.  

- Yêu cầu sinh viên nắm được những vấn đề chính về hệ thống giáo dục Việt Nam và vị trí, vai trò của người giáo viên; phân tích 
được những chuẩn mực xử sự của người giáo viên trong giáo dục và trong xã hội. 

- Nắm được sự cần thiết phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích đánh giá thực tiễn về các mối quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên trong xã 

hội. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp vào thực tế thông qua các tình huống sư phạm. 
- Kỹ năng rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên thích ứng với những điều kiện đổi mới của nền giáo dục. 

3. Thái độ 

Sinh viên sư phạm có ý thức tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của người giáo viên tương lai. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển được những năng lực sau: 

- Phẩm chất chính trị 
- Đạo đức nghề nghiệp 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục 
- Năng lực giáo dục 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

32 Thực tế chính trị - 

xã hội 

1. Kiến thức 

- Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các di tích có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường thực tiễn. Qua 

đó, sinh viên có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành giáo dục công dân.  
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng quan sát, phân tích các di tích lịch sử, văn hóa. 

- Kỹ năng đánh giá và phản biện những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong môi trường thực tiễn. 
- Biết vận dụng các kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

 3. Thái độ 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn 
- Có thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của dân tộc; Nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách 

mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.  

4. Năng lực 
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học  

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 
- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

33 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục Công dân.  
- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số vấn đề chính trị - xã hội bằng tiếng Anh. 

- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành Giáo dục Công dân.  
2. Kỹ năng:  

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

- Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trước các vấn đề chính trị, xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Lịch sử triết học  1. Kiến thức 

- Hiểu rõ những tư tưởng cơ bản của một số trường phái và một số nhà triết học ở phương Đông và phương Tây. 
- Phân tích được những giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học và một số triết gia trên lập trường của CNDVBC và 

CNDVLS. 

2. .Kỹ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học của một số trường phái và các tác gia tiêu biểu. 

- Tư duy phân tích vấn đề, tư duy lôgic. 
- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản vào lý giải các vấn đề chính trị-xã hội và đời sống ở Việt Nam hiện nay. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Chủ động tích cực trong quá trình học tập. 

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những trường phái và các triết gia. 

- Đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác (đây là nguyên tắc tính Đảng phải có) khi nghiên cứu lịch sử triết học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Chính trị học 2.1. Mục tiêu kiến thức 

Người học nắm những kiến thức cơ bản về chính trị học 

+ Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của chính trị học 
+Biết nhận diện, phân tích, lý giải bản chất của các vấn đề, hiện tượng chính trị 

+Biết được những vấn đề cơ bản trong chủ trương, đường lối chính trị của Đảng 
+ Biết được bản chất, đặc trưng của quyền lực chính trị, động lực chính trị. 

 + Hiểu rõ mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế. 

+ Biết được vị trí, chức năng, cấu trúc, nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị;trình bày được mục đích, tôn chỉ hoạt 
động của các tổ chức chính trị chủ chốt 

+Biết được những xu hướng vận động của chính trị trong thời đại ngày nay. 

 2.2. Mục tiêu kỹ năng 
+Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống, vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn.  

+ Có khả năng xác định, phân biệt được những quan điểm sai trái, thù địch, phản động về thể chế chính trị; về thể chế kinh tế; về đảng 

cầm quyền; về chế độ nhất nguyên ở nước ta hiện nay. 
+Phát hiện những vấn đề đang đặt ra về quyền lực chính trị, động lực chính trị; mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và kinh tế; xây 

dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.  

+ Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường, và các tổ 
chức chính trị - xã hội tổ chức; 

+ Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các điều lệ, nghị quyết của các tổ chức chính trị - XH chủ chốt 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



1127 

 
2.3. Thái độ 
+Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề chính trị - 

xã hội thực tiễn của địa phương và đất nước.  

+Củng cố niềm tin của sinh viên vào tính đúng đắn của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
+Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo 

vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước 

2.4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù 
Môn học đáp đứng các năng lực Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục;Năng lực dạy 

học; Năng lực hoạt động xã hội. 

36 Tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh 

1. Kiến thức 
Người học nắm những kiến thức cơ bản như sau: 

- Biết được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

- Hiểu được khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 
- Biết được cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

- Hiểu rõ đặc điểm, bản chất, nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

- Biết được tính giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 
- Biết được mối quan hệ giữa tư tưởng nhân văn và các nội dung khác trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đối với việc tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng của cá nhân. 

2. Kỹ năng 
- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc nhận diện, 

đánh giá, giải quyết các tình huống, vấn đề trong cuộc sống. 

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách thiết thực tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc hoàn thiện 
nhân cách của bản thân. 

3. Thái độ 

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc 

sống. 

- Củng cố niềm tin yêu, kính trọng của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, gìn 
giữ và phát huy những nét đẹp, những giá trị mang đậm tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc và nhân loại; sống lành 

mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung, hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè. 

4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù 
Môn học đáp đứng các năng lực: Phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực giáo dục; năng lực dạy học; năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

39 Một số tác phẩm 

của Mác - Ăngghen 

1. Kiến thức: 

-Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của các tác phẩm do Mác – Ăngghen viết trong quá trình hoạt động 
cách mạng của mình như: "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản", "Chống Đuy - rinh", "Biện chứng của tự nhiên", "Tư bản". 

- Góp phần nhận thức rõ hơn chủ nghĩa Mác ở các phần triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.  

- Hình thành thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học cho người học. 
2. Kĩ năng: 

- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác – Ăng ghen viết.  

- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD PTTH. 
3. Thái độ: 

-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Mác và Ăngghen giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do hai ông 

đề ra trong các tác phẩm. 
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa Mác. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: - Tạo cơ sở lý giải các vấn đề chính trị - xã hội. 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Một số tác phẩm 
của Lênin 

1. Kiến thức: 
-Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của các tác phẩm của Lênin như: “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, 

“Bút ký triết học”, “Nhà nước và cách mạng”, “Chính sách kinh tế mới”,… 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Phân tích được tính cách mạng, khoa học của những tư tưởng về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Lênin 
đề cập trong các tác phẩm. 

-Hiểu được sự vận dụng lý luận của Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam.  

2. Kĩ năng: 
-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học 

-Giải thích được các quan điểm, đường lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước đưa ra trong quá trình xây dựng đất nước. 

3. Thái độ: 
- Tin tưởng vào lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta. 

-Có thái độ kiên quyết chống lại các quan điểm tả khuynh và hữu khuynh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Tạo cơ sở lý giải các vấn đề chính trị - xã hội. 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Một số tác phẩm 

của Hồ Chí Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

 - Góp phần làm cho những nội dung cơ bản, các giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu 

vào trong tư tưởng của sinh viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

 - Giúp người học thấy được đây là những tác phẩm lớn về giáo dục lý luận chính trị của Đảng ta. Những tác phẩm đó chẳng những 

có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn trong thời kỳ đã qua mà còn soi sáng con đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn trong giai đoạn mới. 

 - Hiểu được tưởng chủ đạo xuyên suốt của tác phẩm là giáo dục lý luận cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, trình bày 

một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

 - Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ các tác phẩm của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ 
quốc Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

2. Mục tiêu kỹ năng  

 - Rèn luyện các kỹ năng tư duy lý luận, phân tích tổng hợp các đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn. 
 - Kỹ năng đọc tài liệu, hệ thống hóa tri thức, đối chiếu, so sánh. 

 - Kỹ năng vận dụng những tri thức lý luận vào thực tiễn cuộc sống. 

3. Về thái độ 
- Học tập nghiêm túc, có được sự hứng thú say mê môn học. 

- Nâng cao lòng tự hào về Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ 
vĩ đại”. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Chọn 1 trong 2 học 

phần sau: 

        

41 Một số chuyên đề 
triết học 

1. Kiến thức: 
Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 

- Nội dung và tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng. 

- Nắm được những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó. 
- Nắm được nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn của con người. 

- Nắm được nội dung và thấy được tính khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác. 

2. Kỹ năng: 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của CN Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong 

thực tiễn chính trị xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 
- Biết vận dụng những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn 

thời đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ: 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 
cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

42 Một số chuyên đề 
kinh tế chính trị 

1. Kiến thức:  
- Hiểu được tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến nó. 

- Nắm được các quan điểm trước Mác và quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về giá trị, hàng hóa, đồng thời cũng thấy rõ vai trò của 

các quy luật kinh tế trong nền sản xuất hàng hóa. 
- Nắm vững được các kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: phát triển kinh tế 

nhiều thành phần, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.  
2. Kỹ năng: 

- Phân biệt được sự thành công của Mác với các trường phái trước Mác về giá trị .  

- Biết vận dụng các quy luật kinh tế cơ bản của sản xuât hàng hóa vào thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta. 
- Nhận diện được các thành phần kinh tế cơ bản của nước ta hiện nay, thấy được công nghiệp hóa hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm 

của thời kỳ quá độ, hiểu đươc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thấy rõ được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế 

quốc tế ở Việt nam ,từ đó đề xuất một số giải pháp có tính thực tiễn để phát triển nền kinh tế ở nước ta 
3. Thái độ: 

- Cần có cách nhìn khách quan về nền sản xuất hàng hóa ,tôn trọng các quy luật kinh tế,  

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả,tạo môi trường an toàn để đưa nền kinh tế của nước ta phát triển 

theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn .  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Chọn 1 trong 2 học 

phần sau: 

        

43 Một số chuyên đề 
CNXHKH 

1. Kiến thức 
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề dân tộc ở Việt Nam 

trong quá trình xây dựng CNXH; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

2. Kỹ năng 
Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 
- Biết giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3. Thái độ 
- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan 

điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù 

địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
 - Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Một số chuyên đề 

lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

- Hiểu sâu thêm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Hiểu được đường lối chung xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cũng như kinh nghiệm đạt được trong 

quá trình đó. 

- Nắm được quá trình Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như 
trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hiểu và phân tích được những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và vận dụng những kinh 
nghiệm lịch sử vào thực tiễn hiện nay. 

2. Kỹ năng 

- Biết áp dụng những kiến thức đã học để luận giải những sự kiện lịch sử diễn ra trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển 
đất nước. 

- Có khả năng chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… theo đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 
3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học, hiểu, tin tưởng và định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

  Chọn 1 trong 2 học phần sau:       

45 Lôgic biện chứng 1. Kiến thức: 

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 

- Nắm vững các nội dung, nguyên tắc, quy luật của tư duy biện chứng. 
- Biết phân biệt phương pháp tư duy hình thức với phương pháp tư duy biện chứng. 

2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Có thể sử dụng kiến thức lôgíc biện chứng để giải quyết các bài tập lôgíc, giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách 

lôgíc; 

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgíc để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể; có thể luận giải, trình bày một cách biện 

chứng các vấn đề lý luận và thực tiễn. 

3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách logic. 

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

46 Lịch sử các học 
thuyết kinh tế 

1. Kiến thức:  
- Giúp cho sinh viên chuyên nghành nắm vững được các quan điểmcủa các nhà kinh tế trong những giai đoạn lịch sử cụ thể. 

2. Kỹ năng: 
- Nâng cao trình độ cho sinh viên tư duy kinh tế và lý giải được các vấn đề kinh tế . 

3. Thái độ: 

- Có cách nhìn khách quan ,có thái độ tích cực khi đánh giá các học thuyết kinh tế của các tác giả qua từng thời kỳ.  
4. Củng cố và phát triển các năng lực: 

- Phẩm chất chính trị 

- Đáp ứng năng lực dạy học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bắt buộc:         

47 Tâm lý học đại 

cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  
- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 
thực tập sau này.  

48 Tâm lý học lứa tuổi 

và Tâm lý học sư 

phạm (Tâm lý học 
2) 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT, các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

49 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 
1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

50 LLDH và LLGD ở 
trường THPT (Giáo 

dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.  

3. Thái độ độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

chuyên ngành 

1. Kiến thức: 

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 

- Nắm được những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học như: cấu trúc lôgíc của một chuyên khảo khoa học; trình tự 

lôgíc của nghiên cứu khoa học. 

- Hiểu rõ những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD và các phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành này. 
- Nắm được cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD. 

2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được kỹ năng chủ yếu sau: 
- Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để triển khai và hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học nói 

chung cũng như một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD nói riêng. 

3. Thái độ: 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học giáo dục công dân nói riêng. 

- Có niềm say mê NCKH và truyền thụ niềm say mê đó cho học sinh. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Rèn luyện NVSPTX Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy 

học phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học môn 
GDCD theo chuẩn 

1. Kiến thức 

- Nắm được những nội dung cơ bản về KTĐG như khái niệm, vai trò, mục đích, phân loại, quy trình… 
- Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp, hình thức và kĩ thuật đo lường, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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năng lực ở trường 
THPT 

dân của học sinh. 
- Trình bày được các phương pháp xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân. 

- Nắm được những quan điểm và những văn bản hiện hành về kiểm tra, đánh giá trong dạy học. 

2. Kỹ năng 
- Thiết kế được quy trình đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Giáo dục công dân. 

- Có khả năng thiết lập một kế hoạch đánh giá trên lớp phù hợp. 

- Có kỹ năng thiết kế câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm, câu tự luận, phối hợp tự luận và trắc nghiêm khách quan trong kiểm tra, đánh 
giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân. 

- Biết sử dụng hợp lý kết quả đánh giá định tính và định lượng vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Có khả năng sử dụng các phần mềm để hỗ trợ xử lí kết quả KTĐG; nhanh chóng đưa ra phản hồi về KTĐG môn Giáo dục công dân 
3. Thái độ 

- Tích cực nghiên cứu, vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá; có ý thức chủ động, sáng tạo khi tham gia, thiết kế các bài kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân. 

- Có thái độ trung thực, khách quan khi tiến hành KTDDG kết quả học tập của học sinh trong dạy học bộ môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Lý luận chung về 

dạy học môn GDCD 

ở trường THPT 

1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò của PP, PPDH, PPDH môn GDCD. 

- Nắm được được đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD. 
- Có kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, cấu trúc chương trình môn GDCD trong trường THPT. 

- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của người GV GDCD trong trường THPT. 

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD. 
- Hiểu, nắm được hệ thống, mối quan hệ, cách thức giảng dạy các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn GDCD. 

- Nắm được bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH cơ bản trong DH môn GDCD. 

- Trình bày được những vấn đề chung của việc sử dụng phương tiện dạy học và nắm được kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong 

dạy học môn GDCD.  

2. Kỹ năng 

- Đánh giá được chương trình môn GDCD trước đây, môn GDCD hiện tại. 
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp trong giảng dạy môn GDCD. 

- Vận dụng các PPDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy một số nội dung trong môn GDCD. 

- Biết cách sử dụng các phương tiện trong dạy học môn GDCD. 
3. Thái độ 

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

55 Thực hành phương 
pháp dạy học môn 

GDCD ở trường 

PT(phần 1) 

1. Kiến thức 
- Trình bày được mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình, phân phối chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11. 

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11. 

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân 
lớp 10, 11. 

2. Kỹ năng 

- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu. 
- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng 

HS trong quá trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 10, 11.  

3. Thái độ 
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động tập giảng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Thực hành phương 

pháp dạy học môn 

1. Kiến thức 

- Trình bày được mục tiêu, nội dung và cấu trúc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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GDCD ở trường PT 
(phần 2) 

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12. 
- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin pháp luật về kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo 

dục công dân lớp 12. 

2. Kỹ năng 
- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu. 

- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng 

HS trong quá trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 12.  
3. Thái độ 

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

57 Thực hành sư phạm 
1 

1. Kiến thức 
- Trình bày được cơ sở, vai trò của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên sư phạm. 

- Phân tích được nội dung, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cần thiết đối với sinh viên khoa Giáo 

dục Chính trị. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản đối với sinh viên ngành Giáo dục công dân. 

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học môn GDCD khi thiết kế bài giảng phù hợp với mục tiêu bài học, 
nội dung bài học và đối tượng HS. 

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học môn 

GDCD. 
- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học môn GDCD. 

3. Thái độ 

- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Thực hành sư phạm 

2 

TÍn chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 
dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Tín chỉ 2: 

1. Kiến thức 
- Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản của người giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT. 
- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học khi thiết kế bài giảng phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài 

học và đối tượng HS. 

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học. 
- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học 

3. Thái độ 

- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân. 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

59 Thực tập sư phạm 1   3 HK5 Theo quy chế TTSP 

60 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chọn 2 môn trong các môn sau:       

61 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 
Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 
 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 

với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

62 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 

giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  
2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 
của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 
tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 
giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Những vấn đề giáo 

dục cần cập nhật 

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết. 

2. Kỹ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo. 
3. Thái độ: Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục 

mới đang nảy sinh 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Kỹ năng tư vấn cá 
nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 
cho học sinh THPT 

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho 
sinh viên sư phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu 

được xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ 

năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng 
năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực vào việc 

định hướng nghề nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

2. Kỹ năng: Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân 
giữa tư vấn viên và người được tư vấn. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 

khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.  
4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực 

tập sư phạm.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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70 Khóa luận tốt 

nghiệp 

  2 HK8   

  Các học phần 

chuyên ngành thay 

thế khóa luận tốt 

nghiệp: 

        

  Bắt buộc:         

71 Lý luận và thực 
hành dạy học môn 

Giáo dục công dân ở 

trường trung học 
phổ thông 

1. Kiến thức 
- Có kiến thức chuyên sâu về lý luận dạy học môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông: về các nguyên tắc dạy học, 

các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD. 

- Nắm chắc bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH, KTDH cơ bản trong DH môn GDCD. 
- Trình bày được cơ sở và nội dung dạy học tích hợp trong môn Giáo dục công dân. 

- Phân tích được những vấn đề cơ bản về KTĐG, đổi mới phương pháp KTĐG trong dạy học môn Giáo dục công dân. Trình bày 

được cách thức KTĐG môn GDCD theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của HS.  
2. Kỹ năng 

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học 

trong giảng dạy môn GDCD. 
- Vận dụng các PPDH, KTDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy, KTĐG trong dạy học môn GDCD. 

- Biết cách lựa chọn, xây dựng các nội dung tích hợp, dạy học theo chuyên đề trong môn GDCD. 

- Biết cách thiết kế các đề KTĐG phù hợp với yêu cầu của nhà trường THPT. 
3. Thái độ 

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH, phương pháp KTĐG bộ môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Chọn 1 trong 2 học 

phần sau: 

        

72 Sự vận dụng chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam 

1. Kiến thức 

- Có những hiểu biết mang tính hệ thống những vấn đề lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, về giá trị, về chính sách kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thời đại ngày nay; về sự vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác – 
Lênin vào công cuộc xây dựng CNXH ỏ Việt Nam hiện nay. 

2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để lý giải con đường quá độ lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử nhân loại. 
- Thấy được tính tất yếu cần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với sự biến đổi của lịch sử hiện đại.. 

3. Thái độ 

- Đánh giá được vai trò, giá trị của học thuyết Mác đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam. 
- Đánh giá và có thể đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay. 

- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo 

của Đảng ta. 

- Vững vàng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường tất 

yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của cách mạng dân tộc và xu thế của thời đại. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

Phẩm chất chính trị. 
Trách nhiệm công dân. 

Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

73 Sự vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh 
của Đảng Cộng sản 

Việt Nam vào sự 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 
tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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nghiệp đổi mới ở 
nước ta hiện nay 

- Góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để chủ động, tích cực giải 
quyết những vấn đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Bồi dưỡng cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng 
cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực 

Hình thành và bồi dưỡng năng lực: 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 
- Năng lực dạy học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Ngành Giáo dục công dân (Áp dụng cho K44, 45,46)       

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Cung cấp những hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin. 

- Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội 
dung của các môn học khác. 

- Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. 

- Tìm hiểu việc vận dụng tri thức triết học Mác - Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật để rèn luyện 
tư duy, giúp ích trong học tập và cuộc sống.  

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 
hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 
người.  

3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 
động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị đúng đắn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế chính trị Mác -Lênin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Hiểu được tầm quan trọng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 
2. Kỹ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

1. Kiến thức 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi, mở rộng và chuyên sâu về CNXHKH, một trong ba bộ phận hợp thành của 

Mác - Lênin. 

2. Kỹ năng  
Giúp cho sinh viên nâng cao năng lực hiểu biết thực tiễn và vận dụng các tri thức về CNXHKH vào việc xem xét và giải quyết những 

vấn đề chính trị - xã hội của đất nước có liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH. Đặc biệt, phải nắm chắc và thành thạo 

kiến tức đã học vào giảng dạy và nghiên cứu sau khi ra trường. 
3. Thái độ 

- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan 

điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; Có trách nhiệm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán những quan 

điểm thù địch và sai trái về CNXH, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực Năng lực tham gia các hoạt động xã hội  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 
- Cùng với các môn học, như: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của 

cách mạng nước ta. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
1. Kiến thức 
Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 

1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 
2. Kỹ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 
- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 
- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 
- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 
- Năng lực hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức: Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

13 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3.Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê phán các hành vi làm 
trái quy định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Lịch sử văn minh 

thế giới 

1. Kiến thức 

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 
- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh. 
- Có khả năng làm việc theo nhóm 

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình. 

3. Thái độ 
- Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa 
học; Chức năng của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt; 

Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn 

hóa Việt Nam qua các giai đoạn và thành tựu nổi bật trong từng thời kì; Các vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng 
về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay. 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam. 

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



1150 

 
trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có trách nhiệm bảo 
tồn, lưu giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời kì mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa 
Việt Nam nói riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành về GDCD được đào tạo, SV có thể thích nghi và làm việc trong nhiều môi 

trường với các công việc khác nhau. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành về GDCD và kiến thức chung về đặc trưng văn hóa Việt Nam 

được trang bị qua môn học, có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu triết học từ bình diện văn 

hóa; Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ bình diện văn hóa… 
- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức về văn hóa Việt Nam để lồng ghép, tích hợp tạo sự hấp dẫn và hiệu quả cho 

những giờ dạy GDCD ở nhà trường PT. Thông hiểu văn hóa giao tiếp của người Việt, GV sẽ tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho 

học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa 
trong đời sống.  

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Bằng việc thông hiểu kiến thức về văn hóa Việt Nam, GV biết tổ chức cho học 

sinh tham gia trải nghiệm vào những không gian văn hóa cụ thể: một lễ hội văn hóa, một làng nghề truyền thống, một vùng văn hóa 
dân gian… Từ đó, học sinh sẽ ý thức tôn trọng, giữ gìn các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục và kiên quyết phê phán, chối bỏ những 

hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 
người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản 

thân để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng 
xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này.  

16 Lôgic học 1. Kiến thức: 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về các hình thức cơ bản của tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận;  

- Hiểu được nội dung và hoạt động của các quy luật lôgic cơn bản của tư duy hình thức 
- Hiểu cơ bản những kiến thức về tư duy chính xác, được sử dụng hiệu quả trong đời sống thường ngày và trong lĩnh vực khoa học cụ 

thể.  
2. Kỹ năng: 

- Có thể sử dụng kiến thức lôgic học để giải quyết các bài tập lôgic 

- Phân biệt được các lỗi thường gặp trong tư duy 
3. Thái độ: 

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgic để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể 

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách lôgic 
- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học 

4. Năng lực: 

- Hình thành và phát triển các năng lực:  
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam  

1. Kiến thức 

- Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan. 
- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con 

người. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích 
các vấn đề chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ 

nước. 

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
2. Kỹ năng 

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản. 

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta. 
3. Thái độ 

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ. 

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị) 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giáo dục môi 

trường cho học sinh 

phổ thông  

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và giáo dục môi trường với tư cách là một khoa học. 

- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các hoạt động giáo dục môi 
trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông. 

2. Kỹ năng 

- Cung cấp cho con người kỹ năng nhận dạng, tiên đoán, phòng ngừa và giải quyết một cách khoa học các vấn đề môi trường. 
- Nắm được các phương pháp và nội dung bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông. 

3. Thái độ 

- Nhận thức được các kiến thức cơ bản và sự hiểu biết về môi trường, vai trò và vị trí quan trọng của môi trường trong cuộc sống của 
con người và phát triển kinh tế. 

- Hiểu được và thúc đẩy con người có hành vi đúng đắn tham gia vào việc bảo vệ môi trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành và phát triển năng lực: 

- Trách nhiệm công dân 

- Năng lực tìm hiểu môi trường (môi trường nhà trường, môi trường xã hội, môi trường giáo dục) 
- Năng lực dạy học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

19 Giáo dục pháp luật 

cho học sinh phổ 
thông  

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung, những khái niệm, những phạm trù cơ bản nhất của việc giáo dục pháp luật với tư cách 
là một khoa học, xác định những nội dung pháp luật cơ bản nhất cần cho các đối tượng nhất là học sinh phổ thông.  

- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các bài dạy pháp luật nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng nhận biết thực tế và vận dụng kiến thức vào thực hành giảng dạy. 

3. Thái độ 
- Hình thành và bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, ý thức một cách đầy đủ bổn phận, nghĩa vụ của 

mình đối với Nhà nước, với xã hội trong tư cách một công dân cũng như một cán bộ của Đảng và Nhà nước; nêu cao tinh thần trách 

nhiệm của cá nhân với tư cách là một trong những chủ thể phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật tronh nhà trường. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực: 

- Phẩm chất chính trị, đạo đức 
- Trách nhiệm công dân 

- Năng lực giáo dục 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Đạo đức học và giáo 
dục đạo đức cho học 

sinh phổ thông  

1. Kiến thức: 
- Hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, biết phân biệt được các dạng đạo đức trong 

lịch sử và mối quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác. 

- Phân tích được khái niệm, vai trò, các quan niệm khác nhau và quan niệm của đạo đức học Mác - Lênin về các phạm trù cơ bản của 
đạo đức học.  

- Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Hiểu và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó có ý thức giữ gìn và 
phát huy các truyền thống tốt của dân tộc. 

- Nắm được thực trạng, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông 

2. Kỹ năng: 
- Tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình đáp ứng với yêu cầu của công dân thế hệ mới. 

- Biết vận dụng nội dung các phạm trù cơ bản của đạo đức học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 

- Đánh giá được hành vi của bản thân và người khác trong thực hiện nghĩa vụ đạo đức; bản thân nêu gương về thực hiện nghĩa vụ đạo 
đức cùng với chấp hành kỷ luật, pháp luật. 

- Có kỹ năng bước đầu về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 

- Nắm được các phương pháp và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.  
- Vận dụng vào việc thiết kế nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh  

3. Thái độ: 

- Chủ động tích cực trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc,  

- Phê phán, lên án những hành vi, lối sống trái với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc 

- Tự giác thực hiện những nội qui, qui chế nhà trường và những qui định chung của cộng đồng về lối sống. 
- Ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, cho học sinh phổ thông. 

- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

21 Mỹ học và giáo dục 

thẩm mỹ cho học 
sinh phổ thông  

1. Kiến thức 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về mỹ học và các giai đoạn phát triên của mỹ học. 
- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của quan hệ thẩm mỹ. 

- Biết phân biệt được khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ,  

- Phân tích được vai trò của nghệ thuật trong đời sống thẩm mỹ 
- Nắm bắt được loại hình, loại thể nghệ thuật cũng như những thành tựu của nhân loại. 

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết học tập, sống và sáng tạo theo quy luật cái đẹp 

- Biết xác định cho mình một lý tưởng tiến bộ, phân biệt được thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và thị hiếu tầm thường, lạc hậu; qua đó để 

xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hướng theo con đường Chân - Thiện - Mỹ 
- Nhận thức đúng đắn về các hiện tượng nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao năng lực cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ của con 

người. 

- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông 
3. Thái độ 

- Có thái độ yêu quý, trân trọng cái đẹp, cái thiện, cái cao cả; đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái thấp hèn 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Củng cố và bồi dưỡng các năng lực 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Giá trị sống và giáo 

dục giá trị sống cho 
học sinh phổ thông 

qua môn Giáo dục 

công dân  

1. Kiến thức: 

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 
- Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các giá trị sống. Nắm vững phương pháp giáo dục giá trị sống 

thông qua tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp.  

- Biết cách tư vấn và định hướng cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa 
ra giải pháp cụ thể nhằm đinh hướng và hoàn thiện nhân cách của học sinh thông qua những âu chuyện ngắn sinh động ẩn chứa các 

bài học giá trị về tình yêu thương, lòng vị tha, biết quan tâm đến người khác, bài học về tình bạn, bài học về hạnh phúc, biết trân trọng 

những cái mà mình đang có. 
- Biết phối hợp một cách hài hoà, hợp lý các phương tiện giao tiếp với nhau như: lời nói, ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu, chuyển động cơ 

thể và âm lượng giọng nói. 

- Thiết kế và thực hành giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục mới. 
Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của HS.  

- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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THPT trong chương trình giáo dục mới. 
2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Giúp SV có kỹ năng giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT, kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện 
đạo đức. Biết lên kế hoạch rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác hoàn thiện nhân cách, có kĩ năng giải quyết các vấn đề trong 

cuộc sống trong môn học Công dân với Tổ quốc. 

3. Thái độ: 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh.  

- Chủ động định hướng cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong Nhà trường.  
- Tôn trọng và biết khơi dậy ước mơ, sự tự tin về những điều đang có của học sinh, khích lệ các em rèn luyện về mọi mặt, có thái độ 

sống đúng đắn.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Năng lực đánh giá vấn đề 

- Năng lực giao tiếp  
- Năng lực hoạt động xã hội  

- Năng lực phát triển nghề nghiệp  

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

23 Dân số và phát triển 1. Kiến thức: 
- Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề dân số và các vấn đề khác có liên quan. 

- Những tác động của vấn đề dân số tới tất cả các mặt của đời sống xã hội. 

- Dự báo xu hướng biến đổi của dân số. 
2. Kỹ năng: 

 - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về 

vấn đề trên. 

- Phân tích được những tác động của vấn đề dân số tới các mặt của đời sống xã hội đặc biệt là quá trình đô thị hóa. 

- Dự báo dân số và các chính sách dân số. 

3. Thái độ: 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
+ Năng lực chung: 

 - Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo 

 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 
+ Năng lực riêng 

 - Biết đánh giá, so sánh các quan điểm khác nhau về vấn đề dân số và dự báo được xu hướng biến đổi của nó. 
 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Xã hội học 1. Kiến thức: 

 - Hiểu được những kiến thức đại cương về xã hội học như đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; lịch sử hình 

thành xã hội học; các khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học.  
- Biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt để người học có thể vận dụng trong thực tiễn như: phương pháp phân tích tài 

liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp metric xã hội, phương pháp điều tra xã hội học…. 

- Nghiên cứu một số chuyên ngành của xã hội học như: Xã hội học chính trị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị. 
2. Kỹ năng 

- Biết đánh giá và vận dụng các quan điểm của các nhà xã hội học dưới cái nhìn biện chứng. 

- Biết phát hiện được vấn đề xã hội cần nghiên cứu. Lập được đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu thực tế.  
- Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học để thực hiện kế hoạch điều tra thực tế.  

- Xử lý được các kết quả điều tra, xây dựng các chỉ báo; đề xuất hướng giải quyết 

3. Thái độ 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,…  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.  

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực chung: 

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 

- Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT 
- Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội 

+ Năng lực riêng 

- Đánh giá, so sánh và vận dụng các quan điểm xã hội học vào việc phân tích các vấn đề xã hội 

- Có kỹ năng lập và xử lí các kĩ thuật điều tra xã hội học: lập bảng hỏi, phỏng vấn, chọn mẫu... 

25 Những vấn đề thời 

đại ngày nay 

 1.Kiến thức 

- Nắm được quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế, trình bày được bản chất, nội dung, đặc điểm, nguyên nhân và tác 
động của những vấn đề mà toàn nhân loại đang cần phải quan tâm và cùng nhau giải quyết: toàn cầu hóa, chống chiến tranh và bảo vệ 

hòa bình; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội... 

- Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng quốc tế trong quá trình giải quyết những vấn đề của thời 
đại. 

- Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với những phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những 

vấn đề trên ở nước ta hiện nay. 
2. Kỹ năng  

 Giúp người học hình thành những kĩ năng: 

- Phân tích các khái niệm, mối quan hệ và lôgic nội tại của nội dung trong từng bài học và cả môn học. 

- Khái quát được thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân và tác động của từng vấn đề có tính thời đại đối với sự tồn tại, phát triển 

của mỗi người và cả xã hội loài người. 

- Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và nước ta trong từng vấn đề của thời đại. 
- Vận dụng được những kiến thức trong nội dung bài học vào hoạt động thực tiễn của gia đình, địa phương và đất nước. 

3. Thái độ 

 Trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, người học tự nhận thấy phải: 
- Thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn vươn lên góp phần xứng đáng vào việc giải quyết những vấn đề của thời đại đang diễn ra trong 

gia đình địa phương, đất nước và trên thế giới. 

- Xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của thời đại. 
- Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất 

nước vì sự tiến bộ của nhân loại. 
- Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành công chế độ 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Củng cố và bồi dưỡng năng lực: 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội 
- Năng lực nhận diện các vấn đề xã hội 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Tôn giáo học 1. Kiến thức 

- Có những hiểu biết có tính hệ thống về những vấn đề lý luận chung về tôn giáo đặc biệt là lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn 

giáo; một số tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam; những quan điểm cơ bản về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện 
nay. 

2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng những tri thức lý luận chung để kiến giải về các hiện tượng nảy sinh trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và giải thích 
được cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. 

- Đánh giá được nguồn gốc, giáo lý của các tôn giáo;  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hình thành thế giới quan duy vật vô thần trên cơ sở hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của tôn giáo.  
3. Thái độ 

- Đánh giá được những giá trị và hạn chế của tôn giáo, tín ngưỡng đối với văn hóa, đạo đức xã hội ở Việt Nam 

- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Nhà nước ta. 
- Nhận dạng được các chính giáo, tà giá. Đấu tranh phê phán và loại trừ các loại tà đạo đang ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và xã 

hội ở nước ta hiện nay. 

-Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, bảo vệ những quan điểm đúng đắn về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cảnh giác 
trước âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. 

4. Năng lực 

Củng cố và hình thành các năng lực: 
- Năng lực phẩm chất chính trị 

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hôi 

- Năng lực dạy học 

27 Giáo dục gia đình 1. Kiến thức: 

- Có hiểu biết đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của gia đình; nội dung, phương pháp giáo dục cơ bản trong gia đình; yêu cầu việc phối 

hợp giáo dục của gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác. 
- Biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, trang bị kiến thức cho môn giáo dục 

công dân ở phổ thông. 

2. Kỹ năng: 
- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình, như: Nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học 

về gia đình; nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục gia đình; các vấn đề về sức khỏe sinh sản, giới tính; 

- Nhận diện được những quan điểm phiến diện, sai lầm, thiếu tính khoa học về vai trò, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ trong giai 
đoạn ở nước ta hiện nay. 

- Nhận diện và phân biệt được các quy định truyền thống, những hương ước làng xã mang tính tiến bộ cũng như lạc hậu về gia đình, 

giáo dục gia đình. 

3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực chung: 

 - Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo 
 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 

 - Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội 

+ Năng lực riêng: 
 - Biết đánh giá, so sánh các quan điểm khác nhau về vấn đề giáo dục gia đình Việt Nam và dự báo được xu hướng biến đổi của nó. 

 - Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Xây dựng, bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, 

biên giới quốc gia 

và biển đảo Việt 
Nam 

1. Kiến thức:  
- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; những khái niệm về biên giới và 

đường biên giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không;  

- Hiểu và trình bày được quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; 

2. Kỹ năng:  

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 
quốc gia Việt Nam. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia" trong chương trình 

GDQP&AN trung học phổ thông.  
- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam 

của các thế lực thù địch. 

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc 
gia. 

- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ:  
- Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc;  

- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.  
 4. Năng lực:  

- TC 1.1. Phẩm chất chính trị 

- TC 3.1. Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
- TC 4.2. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- TC 1.2. Trách nhiệm công dân 

- TC 4.1. Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

29 Kinh tế học đại 

cương 

1. Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của các chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế học 

- Hiểu được tầm Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh thông 
2. Kỹ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế phát triển trên thực tế hiện nay 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Đạo đức kinh doanh 
và văn hóa doanh 

nghiệp 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của đạo đức, đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp 

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của giáo dục kinh doanhh vào các trường THPT là cần thiết. Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề 
nghiệp cho học sinh thông 

2. Kỹ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 
- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Đạo đức nghề 

nghiệp 

1. Kiến thức 

 - Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp, từ đó tìm hiểu sâu về đạo đức nghề 

nghiệp của người giáo viên.  
- Yêu cầu sinh viên nắm được những vấn đề chính về hệ thống giáo dục Việt Nam và vị trí, vai trò của người giáo viên; phân tích 

được những chuẩn mực xử sự của người giáo viên trong giáo dục và trong xã hội. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nắm được sự cần thiết phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích đánh giá thực tiễn về các mối quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên trong xã 

hội. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp vào thực tế thông qua các tình huống sư phạm. 

- Kỹ năng rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên thích ứng với những điều kiện đổi mới của nền giáo dục. 

3. Thái độ 
Sinh viên sư phạm có ý thức tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của người giáo viên tương lai. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển được những năng lực sau: 
- Phẩm chất chính trị 

- Đạo đức nghề nghiệp 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục 

- Năng lực giáo dục 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

32 Thực tế chính trị - 

xã hội 

1. Kiến thức 

- Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các di tích có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường thực tiễn. Qua 
đó, sinh viên có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành giáo dục công dân.  

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng quan sát, phân tích các di tích lịch sử, văn hóa. 
- Kỹ năng đánh giá và phản biện những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong môi trường thực tiễn. 

- Biết vận dụng các kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

 3. Thái độ 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn 

- Có thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của dân tộc; Nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách 

mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.  

4. Năng lực 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học  
- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 

- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

1. Kiến thức:  
- Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục Công dân.  

- Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

- Sinh viên hiểu được và giải thích được một số vấn đề chính trị - xã hội bằng tiếng Anh. 
- Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành Giáo dục Công dân.  

2. Kỹ năng:  

- Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  
- Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 
- Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trước các vấn đề chính trị, xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Lịch sử triết học  1. Kiến thức 
- Hiểu rõ những tư tưởng cơ bản của một số trường phái và một số nhà triết học ở phương Đông và phương Tây. 

- Phân tích được những giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học và một số triết gia trên lập trường của CNDVBC và 

CNDVLS. 
2. .Kỹ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học của một số trường phái và các tác gia tiêu biểu. 
- Tư duy phân tích vấn đề, tư duy lôgic. 

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản vào lý giải các vấn đề chính trị-xã hội và đời sống ở Việt Nam hiện nay. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Chủ động tích cực trong quá trình học tập. 

- Có thái độ đúng đắn, khách quan, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá những trường phái và các triết gia. 
- Đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác (đây là nguyên tắc tính Đảng phải có) khi nghiên cứu lịch sử triết học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

35 Hiến pháp và các 
định chế chính trị 

1. Mục tiêu kiến thức 
Người học nắm những kiến thức cơ bản về Hiến pháp và các định chế chính trị: 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về: Luật hiến pháp, Hiến pháp, chế độ chính trị, chính thể của nhà nước, hệ thống chính trị của 

nước CHXHCN Việt Nam. 
- Hiểu được sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam 

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, hình thức hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam;  
- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, hình thức hoạt động của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam;  
- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân;  

- Hiểu được về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân.  
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn  

- Có khả năng xác định, phân biệt được những quan điểm sai trái, thù địch, phản động về Hiến pháp và các định chế chính trị ở nước 

ta hiện nay. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

- Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm 
3. Thái độ 

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề pháp lý của 

địa phương và đất nước.  
- Củng cố niềm tin của sinh viên đối với Hiến pháp và chế độ chính trị ở nước ta. 

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo 

vệ Hiến pháp và các định chế chính trị của nước ta. 
4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù 

Môn học đáp đứng các năng lực Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục;Năng lực dạy 
học; Năng lực hoạt động xã hội 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Tư tưởng nhân văn 

Hồ Chí Minh 

1. Kiến thức 

Người học nắm những kiến thức cơ bản như sau: 

- Biết được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 
- Hiểu được khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

- Biết được cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

- Hiểu rõ đặc điểm, bản chất, nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 
- Biết được tính giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. 

- Biết được mối quan hệ giữa tư tưởng nhân văn và các nội dung khác trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đối với việc tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng của cá nhân. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc nhận diện, 

đánh giá, giải quyết các tình huống, vấn đề trong cuộc sống. 
- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách thiết thực tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc hoàn thiện 

nhân cách của bản thân. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc 

sống. 

- Củng cố niềm tin yêu, kính trọng của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, gìn 

giữ và phát huy những nét đẹp, những giá trị mang đậm tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc và nhân loại; sống lành 

mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung, hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè. 
4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù 

Môn học đáp đứng các năng lực: Phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực giáo dục; năng lực dạy học; năng lực phát triển nghề nghiệp. 

37 Pháp luật quốc tế 1. Kiến thức: 
- Nắm được khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của Luật quốc tế 

- Nắm được cấu trúc nguồn của luật quốc tế; 

- Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; 
- Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; 

- Nhận diện được các phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư; 

- Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế; 
- Trình bày được khái niệm và quy chế pháp lí các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia và các vùng biển nằm ngoài 

quyền tài phán quốc gia; 

- Nắm được những vấn đề pháp lí cơ bản về cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn đại diện thường trực của quốc 
gia tại các tổ chức quốc tế; 

- Nắm được những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế; 

- Nắm được những vấn đề pháp lí cơ bản về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm; 
- Vận dụng được các nguyên tắc, biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế vào một số tình huống pháp lí cụ thể; 

- Nắm được cơ sở xác định và hình thức thực hiện các loại trách nhiệm pháp lí quốc tế. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kĩ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể của luật 

quốc tế; 

-Thành thạo năng lực thu thập, xử lí thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để truy cập thông tin tư liệu điện tử của quốc tế. 
3. Thái độ: 

- Hình thành sự chủ động trong nghiên cứu, bổ sung và củng cố trình độ nhận thức về các vấn đề quốc tế trong bối cảnh hội nhập; 

- Chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong phân tích và giải quyết các vấn đề hội nhập của Việt Nam; 
- Hình thành tính tự tin, bản lĩnh cho SV. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Pháp luật về quyền 

con người 

1. Kiến thức:  

- Nắm được những kiến thức cơ bản về quyền con người và pháp luật về quyền con người; 
- Hiểu được những quyền con người cơ bản trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá được pháp luật quốc tế và 

pháp luật Việt Nam ghi nhận cũng như những quyền dành cho nhóm người dễ bị tổn thương; 

- Nắm được cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người; 
- Nhận thức được những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của 

Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 
- Hình thành và phát triển năng lực tiếp cận, thu thập và xử lí thông tin;  

- Kỹ năng phân tích, bình luận và đánh giá khoa học các vấn đề về quyền con người và pháp luật về quyền con người;  

- Kỹ năng tổng hợp, đánh giá và bình luận các vấn đề về thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam 
về quyền con người. 

3. Thái độ: 

- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức về quyền con người và pháp luật về quyền con 
người; 

- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, khách quan các vấn đề liên quan đến thực tiễn bảo đảm và 

thúc đẩy quyền con người của các quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

39 Pháp luật kinh tế 1. Kiến thức: 

- Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề giáo dục pháp luật kinh tế và những vấn đề có liên quan. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Hiểu được vai trò của pháp luật kinh tế trong kinh tế thị trường và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. 
2. Kỹ năng: 

- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến pháp luật kinh tế, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về 

vấn đề trên. 
 - Phân tích, giải quyết được một số tình huống điển hình trong đời sống. 

 3. Thái độ: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

+ Năng lực chung: 
 - Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo 

- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp 

+ Năng lực riêng 

- Biết đánh giá, phân tích, giải thích những về đề về giáo dục pháp luật kinh tế. 

- Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Kinh tế phát triển 1. Kiến thức 
- Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế phát triển 

- Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của tăng trưởng , phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội  

- Phân tích và đánh giá được thực trạng tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội ở Việt Nam 
2. Kỹ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 

- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Chọn 1 trong 2 học 

phần sau: 

        

41 Một số chuyên đề 

triết học 

1. Kiến thức: 

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 
- Nội dung và tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng. 

- Nắm được những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó. 

- Nắm được nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn của con người. 
- Nắm được nội dung và thấy được tính khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác. 

2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Vận dụng các nguyên lý của CN Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong 

thực tiễn chính trị xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn 
thời đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

42 Một số chuyên đề 

kinh tế chính trị 

1. Kiến thức:  

- Hiểu được tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến nó. 
- Nắm được các quan điểm trước Mác và quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về giá trị ,hàng hóa ,đồng thời cũng thấy rõ vai trò của 

các quy luật kinh tế trong nền sản xuất hàng hóa . 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: phát triển kinh tế 
nhiều thành phần, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.  

2. Kỹ năng: 
- Phân biệt được sự thành công của Mác với các trường phái trước Mác về giá trị .  

- Biết vận dụng các quy luật kinh tế cơ bản của sản xuât hàng hóa vào thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta . 

- Nhận diện được các thành phần kinh tế cơ bản của nước ta hiện nay,thấy được công nghiệp hóa hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm 
của thời kỳ quá độ ,hiểu đươc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thấy rõ được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế 

quốc tế ở Việt nam ,từ đó đề xuất một số giải pháp có tính thực tiễn để phát triển nền kinh tế ở nước ta 

3. Thái độ: 
- Cần có cách nhìn khách quan về nền sản xuất hàng hóa ,tôn trọng các quy luật kinh tế,  

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả,tạo môi trường an toàn để đưa nền kinh tế của nước ta phát triển 

theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn .  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Chọn 1 trong 2 học 

phần sau: 

        

43 Một số chuyên đề 

CNXHKH 

1. Kiến thức 

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề dân tộc ở Việt Nam 
trong quá trình xây dựng CNXH; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

2. Kỹ năng 

Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

- Biết giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
3. Thái độ 

- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan 

điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù 
địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

 - Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Một số chuyên đề 
lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 
- Hiểu sâu thêm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Hiểu được đường lối chung xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cũng như kinh nghiệm đạt được trong 
quá trình đó. 

- Nắm được quá trình Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như 

trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
- Hiểu và phân tích được những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và vận dụng những kinh 

nghiệm lịch sử vào thực tiễn hiện nay. 

2. Kỹ năng 
- Biết áp dụng những kiến thức đã học để luận giải những sự kiện lịch sử diễn ra trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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đất nước. 
- Có khả năng chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… theo đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

3. Thái độ 
- Có thái độ khách quan, khoa học, hiểu, tin tưởng và định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

  Chọn 1 trong 2 học phần sau:       

45 Lôgic biện chứng 1. Kiến thức: 
Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 

- Nắm vững các nội dung, nguyên tắc, quy luật của tư duy biện chứng. 

- Biết phân biệt phương pháp tư duy hình thức với phương pháp tư duy biện chứng. 
2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Có thể sử dụng kiến thức lôgíc biện chứng để giải quyết các bài tập lôgíc, giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách 
lôgíc; 

- Có thể lập luận một cách chặt chẽ lôgíc để chứng minh hay phản bác một vấn đề cụ thể; có thể luận giải, trình bày một cách biện 

chứng các vấn đề lý luận và thực tiễn. 
3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn một cách logic. 

- Có lập luận chặt chẽ trong việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

1. Kiến thức:  

- Giúp cho sinh viên chuyên nghành nắm vững được các quan điểmcủa các nhà kinh tế trong những giai đoạn lịch sử cụ thể . 
2. Kỹ năng: 

- Nâng cao trình độ cho sinh viên tư duy kinh tế và lý giải được các vấn đề kinh tế . 

3. Thái độ: 
- Có cách nhìn khách quan ,có thái độ tích cực khi đánh giá các học thuyết kinh tế của các tác giả qua từng thời kỳ.  

4. Củng cố và phát triển các năng lực: 
- Phẩm chất chính trị 

- Đáp ứng năng lực dạy học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bắt buộc:         

47 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách  

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…  
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

48 Tâm lý học lứa tuổi 
và Tâm lý học sư 

phạm (Tâm lý học 

2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT, các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 
tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
* Kiến thức: 

 - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+ Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 * Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

* Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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50 LLDH và LLGD ở 

trường THPT (Giáo 

dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này. 3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  

- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

chuyên ngành 

1. Kiến thức: 

Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau: 

- Nắm được những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học như: cấu trúc lôgíc của một chuyên khảo khoa học; trình tự 
lôgíc của nghiên cứu khoa học. 

- Hiểu rõ những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD và các phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành này. 

- Nắm được cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD. 

2. Kỹ năng: 

Người học phải hình thành được kỹ năng chủ yếu sau: 

- Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để triển khai và hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học nói 
chung cũng như một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD nói riêng. 

3. Thái độ: 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học giáo dục công dân nói riêng. 

- Có niềm say mê NCKH và truyền thụ niềm say mê đó cho học sinh. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 
Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Rèn luyện NVSPTX Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy 

học phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

53 Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học môn 
GDCD theo chuẩn 

năng lực ở trường 

THPT 

1. Kiến thức 

- Nắm được những nội dung cơ bản về KTĐG như khái niệm, vai trò, mục đích, phân loại, quy trình… 
- Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp, hình thức và kĩ thuật đo lường, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công 

dân của học sinh. 

- Trình bày được các phương pháp xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân. 
- Nắm được những quan điểm và những văn bản hiện hành về kiểm tra, đánh giá trong dạy học. 

2. Kỹ năng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Thiết kế được quy trình đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Giáo dục công dân. 
- Có khả năng thiết lập một kế hoạch đánh giá trên lớp phù hợp. 

- Có kỹ năng thiết kế câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm, câu tự luận, phối hợp tự luận và trắc nghiêm khách quan trong kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân. 
- Biết sử dụng hợp lý kết quả đánh giá định tính và định lượng vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Có khả năng sử dụng các phần mềm để hỗ trợ xử lí kết quả KTĐG; nhanh chóng đưa ra phản hồi về KTĐG môn Giáo dục công dân 

3. Thái độ 
- Tích cực nghiên cứu, vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá; có ý thức chủ động, sáng tạo khi tham gia, thiết kế các bài kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân. 

- Có thái độ trung thực, khách quan khi tiến hành KTDDG kết quả học tập của học sinh trong dạy học bộ môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh 

54 Lý luận chung về 
dạy học môn GDCD 

ở trường THPT 

1. Kiến thức 
- Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò của PP, PPDH, PPDH môn GDCD. 

- Nắm được được đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD. 

- Có kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, cấu trúc chương trình môn GDCD trong trường THPT. 
- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của người GV GDCD trong trường THPT. 

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD. 

- Hiểu, nắm được hệ thống, mối quan hệ, cách thức giảng dạy các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn GDCD. 
- Nắm được bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH cơ bản trong DH môn GDCD. 

- Trình bày được những vấn đề chung của việc sử dụng phương tiện dạy học và nắm được kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong 

dạy học môn GDCD.  
2. Kỹ năng 

- Đánh giá được chương trình môn GDCD trước đây, môn GDCD hiện tại. 

- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp trong giảng dạy môn GDCD. 

- Vận dụng các PPDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy một số nội dung trong môn GDCD. 

- Biết cách sử dụng các phương tiện trong dạy học môn GDCD. 

3. Thái độ 
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Thực hành phương 

pháp dạy học môn 
GDCD ở trường 

PT(phần 1) 

1. Kiến thức 

- Trình bày được mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình, phân phối chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11. 
- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 10, 11. 

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân 

lớp 10, 11. 
2. Kỹ năng 

- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu. 

- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng 
HS trong quá trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 10, 11.  

3. Thái độ 

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động tập giảng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Thực hành phương 
pháp dạy học môn 

GDCD ở trường PT 

(phần 2) 

1. Kiến thức 
- Trình bày được mục tiêu, nội dung và cấu trúc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12. 

- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12. 

- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin pháp luật về kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo 
dục công dân lớp 12. 

2. Kỹ năng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu. 
- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng 

HS trong quá trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 12.  

3. Thái độ 
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

57 Thực hành sư phạm 

1 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 
nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  
* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 

Tín chỉ 2: 
1. Kiến thức 

- Trình bày được cơ sở, vai trò của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên sư phạm. 

- Phân tích được nội dung, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cần thiết đối với sinh viên khoa Giáo 
dục Chính trị. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản đối với sinh viên ngành Giáo dục công dân. 

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học môn GDCD khi thiết kế bài giảng phù hợp với mục tiêu bài học, 

nội dung bài học và đối tượng HS. 

- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học môn 
GDCD. 

- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học môn GDCD. 

3. Thái độ 
- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Thực hành sư phạm 

2 

Tín chỉ 1: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  
- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.  

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 
tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Tín chỉ 2: 
1. Kiến thức 

- Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT. 

2. Kỹ năng 
- Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản của người giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT. 

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học khi thiết kế bài giảng phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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học và đối tượng HS. 
- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học. 

- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học 

3. Thái độ 
- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

59 Thực tập sư phạm 1   3 HK5 Theo quy chế TTSP 

60 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chọn 2 môn trong các môn sau:       

61 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  
2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 
 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ 

với học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

62 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 

giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.  
2. Kĩ năng:  

Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 
của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 
tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):  

Học phần cung cấp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan 
giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Những vấn đề giáo 

dục cần cập nhật 

1. Kiến thức: Biết được những vấn đề giáo dục đã và đang nảy sinh mà sinh viên cần biết. 

2. Kỹ năng: Kĩ năng nắm bắt những vấn đề mới có liên quan đến giáo dục và đào tạo. 
3. Thái độ:Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học và có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục 

mới đang nảy sinh 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực tiếp cận những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Kỹ năng tư vấn cá 
nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 
cho học sinh THPT 

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp ứng nhu cầu tự học để phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp có nhạy cảm giới cho 
sinh viên sư phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để đạt được mục tiêu đặt ra, bộ tài liệu 

được xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Mô học này sẽ giúp sinh viên trường sư phạm có những kỹ 

năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp dụng 
năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực vào việc 

định hướng nghề nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

2. Kỹ năng: Kỹ năng thực hiện các hoạt động thực hành năm giai đoạn, sáu kĩ năng và hai liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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giữa tư vấn viên và người được tư vấn. 
3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 

khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.  

4. Năng lực: Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực 
tập sư phạm.  

65 Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 
môn GDCD ở 

trường THPT 

1. Kiến thức 

- Trình bày và phân tích được con đường giáo dục nhân cách thông qua tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động và giao lưu phù hợp 
với lứa tuổi HS và mục tiêu giáo dục. 

- Trình bày được vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với quá trình phát triển nhân cách HS. 

- Nêu được các loại hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS ở trường phổ thông. (hoạt động khám phá hình thành tri thức mới; 
hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động nghiên cứu khoa 

học của HS). 

- Biết tổ chức, đánh giá kết quả hoạt động, quá trình thực hiện hoạt động và rút kinh nghiệm đựa trên sự tự quản, sự tham gia và hợp 
tác của mọi HS. 

- Áp dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: Thi đấu, Lao động, Thăm quan, dã ngoại, Tình nguyện, Giao 

lưu, Đóng vai, Câu lạc bộ, Sinh hoạt tập thể, Trò chơi, Cuộc thi/Hội thi, Hội chợ 
- Biết đánh giá kết quả sau khi thực hiện hoạt động TNST 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động TNST. 
- Kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp vào GQVĐ thực tiễn.  

- Kỹ năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu. 

- Kỹ năng phát triển năng lực của bản thân và của người khác: NL giao tiếp, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo… 
3. Thái độ 

- Giúp người học hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân và của người khác thông qua các hoạt động TNST. 

- Người học có thái độ nhân ái, khoan dung; Tự tin, trung thực; Trách nhiệm và kỉ luật trong quá trình thiết kết các hoạt động TNST. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

- Năng lực phát triển chương trình  

- Năng lực hoạt động xã hội 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Kỹ năng phát triển 

chương trình môn 

GDCD ở trường 
THPT 

1. Kiến thức 

- Biết được những vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục. 

- Hiểu được những nội dung về phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực. 
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chương trình nhà trường và hướng phát triển chương trình nhà trường. 

- Phân tích được chương trình môn GDCD trước đây và định hướng xây dựng chương trình môn GDCD trong thời gian tới. 

2. Kỹ năng 
- Biết so sánh để thấy được những ưu điểm chương trình theo tiếp cận năng lực so với chương trình tiếp cận nội dung. 

- Có khả năng phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực. 

3. Thái độ 
- Tích cực, sẵn sàng tham gia vào công tác phát triển chương trình nhà trường môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông. 

- Kiên quyết chống lại những quan điểm bảo thủ, lạc hậu trong quá trình phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trung học 

phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực phát triển chương trình  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Một số phương 
pháp dạy học và kỹ 

thuật dạy học tích 

cực trong dạy học 
môn Giáo dục công 

dân 

1. Kiến thức 
- SV hiểu được những vấn đề cơ bản về dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân. 

- Trình bày được khái niệm, cách phân loại, đánh giá ưu, nhược điểm, cách tiến hành, những yêu cầu sư phạm khi sử dụng các PPDH, 

KTDH tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông. 
2. Kỹ năng 

- Lựa chọn các PPDH, KTDH theo định hướng phát triển năng lực HS phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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HS. 
- Sử dụng các PPDH, KTDH tích cực để thực hành dạy học một số đơn vị kiến thức trong môn GDCD. 

3. Thái độ 

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

68 Kỹ thuật sử dụng 
phương tiện dạy học 

trong dạy học môn 

GDCD 

1. Kiến thức 
- SV hiểu được những vấn đề chung về PTDH (Khái niệm, chức năng, phân loại…) 

- Trình bày được kỹ thuật sử dụng các PTDH trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông. 

2. Kỹ năng 
- Lựa chọn các PTDH phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS. 

- Sử dụng các PTDH để thực hành dạy học một số đơn vị kiến thức trong môn GDCD. 

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ, PTDH để KTĐG kết quả học tập của HS. 
3. Thái độ 

- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh 
phổ thông qua dạy 

học môn GDCD 

1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các kỹ năng sống. Nắm vững phương pháp giáo dục kỹ năng 
sống thông qua tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp.  

- Biết cách tư vấn cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa ra giải pháp cụ 

thể nhằm phát triển năng lực của học sinh. 
- Biết vận dụng các kỹ năng sống phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh 

THPT. 

- Thiết kế và thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc. Biết lập và thực hiện kế hoạch 

bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của HS.  

- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở 

THPT. 
2. Kỹ năng 

Giúp SV có kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT, kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện 

và các hoạt động khác, kỹ năng nhận thức và phát triển bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn 
đề, kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa kỹ năng sống trong môn học Công dân với Tổ quốc. 

3. Thái độ 

Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh; Chủ động định hướng cho học sinh 
trong quá trình học tập và rèn luyện trong Nhà trường.  

4. Năng lực 

Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: Năng lực giao tiếp; Năng lực hoạt động xã hội; Năng lực 
phát triển nghề nghiệp  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Khóa luận tốt 

nghiệp 

  2 HK8   

  Các học phần 

chuyên ngành thay 

thế khóa luận tốt 

nghiệp: 

        

  Bắt buộc:         

71 Lý luận và thực 

hành dạy học môn 

Giáo dục công dân ở 
trường trung học 

phổ thông 

1. Kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về lý luận dạy học môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông: về các nguyên 

tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD; Nắm chắc bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, 

yêu cầu sư phạm của các PPDH, KTDH cơ bản trong DH môn GDCD; Trình bày được cơ sở và nội dung dạy học tích hợp trong môn 
Giáo dục công dân; Phân tích được những vấn đề cơ bản về KTĐG, đổi mới phương pháp KTĐG trong dạy học môn Giáo dục công 

dân. Trình bày được cách thức KTĐG môn GDCD theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của HS.  

2. Kỹ năng: Có khả năng lựa chọn, sử dụng các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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bài học trong giảng dạy môn GDCD; Vận dụng các PPDH, KTDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy, KTĐG trong dạy học môn 
GDCD; Biết cách lựa chọn, xây dựng các nội dung tích hợp, dạy học theo chuyên đề trong môn GDCD; Biết cách thiết kế các đề 

KTĐG phù hợp với yêu cầu của nhà trường THPT. 

3. Thái độ: Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư 
phạm; Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH, phương pháp KTĐG bộ môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Chọn 1 trong 2 học 

phần sau: 

       

72 Sự vận dụng chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam 

1. Kiến thức: Có những hiểu biết mang tính hệ thống những vấn đề lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, về giá trị, về chính sách kinh 

tế thị trường định hướng XHCN, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thời đại ngày nay; về sự vận dụng lý luận của Chủ 
nghĩa Mác – Lênin vào công cuộc xây dựng CNXH ỏ Việt Nam hiện nay. 

2. Kỹ năng: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để lý giải con đường quá độ lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử nhân 

loại; Thấy được tính tất yếu cần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với sự biến đổi của lịch sử hiện đại..; 
3. Thái độ: Đánh giá được vai trò, giá trị của học thuyết Mác đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam; Đánh giá và có thể đề 

xuất các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay; Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định 

Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta; Vững vàng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con 
đường cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của 

cách mạng dân tộc và xu thế của thời đại. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
Phẩm chất chính trị; Trách nhiệm công dân; Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Sự vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

của Đảng Cộng sản 
Việt Nam vào sự 

nghiệp đổi mới ở 

nước ta hiện nay 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư 

tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

- Góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để chủ động, tích cực giải 
quyết những vấn đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Bồi dưỡng cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng 
cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực 
Hình thành và bồi dưỡng năng lực: 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 
- Năng lực dạy học 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Ngành Giáo dục công dân (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

 - Người học có những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

- Giúp người học hiểu được ý nghĩa phương pháp luận từ việc nghiên cứu Triết học Mác – Lênin và biết cách vận dụng các nguyên 
tắc phương pháp luận vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để lý giải các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động trong xã hội 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nhận diện được đặc trưng thế giới quan đúng đắn và phương pháp luận khoa học của Triết học Mác – Lênin  

- Chỉ ra được sự khác biệt cơ bản của Triết học Mác – Lênin với các trường phái triết học khác trong lịch sử  

- Vận dụng hợp lý các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của 
bản thân 

- Phân tích được mối quan hệ giữa Triết học Mác – Lênin với các ngành khoa học khác 

- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác - Lênin vào việc luận giải có sức thuyết phục các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nảy 
sinh trong thực tiễn  

- Khẳng định được vai trò của triết học Mác – Lênin đối với việc giải quyết những vấn đề toàn cầu 

- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác - Lênin vào việc chứng minh sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam  

- Phản biện được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội bằng nền tảng tri thức của Triết học Mác - Lênin  

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về KTCT Mác - Lênin 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích được các vấn đề KTCT Mác - Lênin 
- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênnin trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn và trong quá trình giảng dạy trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh 
tế chính trị Mác - Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam 

dưới góc độ kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển kinh tế ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức 

của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị những tri thức của CNXHKH mang tính hệ thống và chuyên sâu. 

- Giúp cho người học hình thành kỹ năng xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị xã hội của đất nước liên quan đến CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

- Cung cấp cơ sở để vận dụng lý luận của CNXHKH trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh. 

- Bồi dưỡng lập trường tư tưởng cách mạng của GCCN, niềm tin khoa học vào CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những lý luận cơ bản của CNXHKH về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về hình thái KTXH cộng sản chủ 

nghĩa và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến CNXH 

và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

- Vận dụng lý luận của CNXHKH trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh. 
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ 

nghĩa xã hội 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa được những kiến thức về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá 
Hồ Chí Minh. 

- Giúp người học phát triển kỹ năng bình luận, lý giải, đánh giá được về những cống hiến kiệt xuất của Hồ Chí Minh đối với sự 

nghiệp xây dựng đất nước hiện nay 
- Hình thành cho người học kỹ năng vận dụng những nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn cuộc sống 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ 

nghĩa xã hội. 

- Có ý thức tôn trọng sự thật khách quan, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh 

Vận dụng những kiến thức đã học vào tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
- Vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn đời sống xã hội. 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

5 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp những hiểu biết cơ bản, có tính hệ thống, toàn diện về sự ra đời của ĐCS Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930-2018) 

- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử và khả năng vận dụng những kinh nghiệm, bài học, quy luật lịch sử 
vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng cho sinh viên lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 
(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Luận giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng (1930 – 

2018). 
- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội... nảy sinh 

trong công việc và cuộc sống. 

- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

- Vận dụng những kiến thức về Lịch sử Đảng trong giảng dạy môn Giáo dục giáo dục công dân ở trường Trung học. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 
- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tin học 1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 
mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 

Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 
năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 

khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 

nhận tài liệu. 
- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 

việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 
- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 

trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 
- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

8 Tiếng Anh B1.1 
(TA101) 

1. Mục tiêu học phần 
- Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ 

theo chuẩn khung NLNN Việt Nam. 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 
- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 
- Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 

- Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Tiếng Anh 

B2.2.(TA102) 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B2.3 
(TA103) 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Học phần bắt buộc       

11 Giáo dục Thể chất 1 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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thể thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Các học phần tự chọn (GDTC 2)       

12 Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 
- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Điền kinh 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; - Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

14 Cầu lông 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

15 Cờ vua 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; -- Thực hiện 
được tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Bóng rổ 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; - Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Bóng chuyền 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; -- Thực hiện 
được tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

18 Võ Taekwondo 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; - - Thực hiện 

được tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu học phần 

-Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 
-Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

-Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 

-Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

-Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Bóng đá 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Đá cầu 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Bóng bàn 1 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Học phần tự chọn 2 (GDTC 3)     

23 Khiêu vũ thể thao 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Điền kinh 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình, nhảy xa ưỡn thân. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

25 Cầu lông 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Cờ vua 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Bóng rổ 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Bóng chuyền 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

29 Võ Taekwondo 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Võ Taekw 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

31 Bóng đá 2 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

32 Đá cầu 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Bóng bàn 2 1. Mục tiêu học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng bàn vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Lịch sử văn minh 
thế giới 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua một số nền văn minh tiêu biểu: (1) 

văn minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà ; (3) văn minh Trung Hoa ; (4) văn minh Ấn Độ ; (5) văn minh A rập; (6) văn minh Đông 

Nam Á; (7) văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX 
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân, biết sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần 

- Góp phần hình thành thái độ trân trọng những thành tựu của lịch sử văn minh thế giới 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được tiến trình lịch sử, những thành tựu của các nền văn minh tiêu biểu: Văn minh Ai Cập, văn minh Lưỡng Hà, văn minh 

Trung Hoa , văn minh Ấn Độ, văn minh A rập, văn minh Đông Nam Á, văn minh Hy Lạp - La Mã, văn minh Tây Âu trung đại, văn 

minh công nghiệp, văn minh thế kỷ XX và ý nghĩa của các thành tựu đó 
- Phân tích được cơ sở hình thành, đặc điểm của các nền văn minh và so sánh được sự khác biệt giữa văn minh phương Đông và 

phương Tây 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 
- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày 

- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo… 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Đánh giá được những đóng góp và tác động của các nền văn minh đối với sự phát triển lịch sử, văn hóa của các dân tộc trên thế giới 
hiện nay 

35 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy học, 
nghiêm túc, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH. 

- Môn học góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, ý thức công dân; đạo đức, tác phong nhà giáo; có thái độ trân trọng những giá trị 

văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam, có ý thức xây dựng nền văn hoá Việt Nam “tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc”. 

- Vận dụng những kiến thức về văn hoá Việt Nam để giải thích các vấn đề chính trị - xã hội đang diễn ra trong thực tiễn và vận dụng 

vào giảng dạy chương trình Giáo dục công dân ở trường Trung học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Hiểu những tri thức khái quát về văn hóa: các khái niệm, cơ chế sáng tạo văn hóa, chức năng của văn hóa. 

- Hiểu những tri thức đặc thù của văn hóa Việt Nam như: loại hình văn hóa; đặc điểm văn hóa Việt Nam; giao lưu trong văn hóa Việt 
Nam; tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam; đường lối của Đảng và vấn đề giữ vững và phát huy bản sắc 

văn hóa trong giai đoạn “toàn cầu hóa”.  

- Có thái độ yêu mến, trân trọng và ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Lô gic học 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Lôgic học hình thức và giúp người học thấy được tại sao phải nghiên cứu lôgíc 

học 
- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho người học 

- Góp phần giúp người học phát triển năng lực giảng dạy 

- Rèn luyện cho người học có thói quen tư duy lôgíc chặt chẽ, tránh được sai lầm thường gặp trong suy nghĩ và trình bày vấn đề 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Thực hiện chính xác các thao tác lôgic đối với một khái niệm, phán đoán, suy luận 

- Phân tích được vai trò của lôgíc học đối với sự phát triển tư duy lôgíc của con người 

- Chỉ ra được các lỗi logic trong quá trình lập luận và trình bày một vấn đề của người khác 

- Tuân theo yêu cầu của các quy luật và nguyên tắc lôgíc trong quá trình đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học 

- Sử dụng được các quy luật và nguyên tắc lôgíc để lập luận và trình bày một vấn đề có sức thuyết phục 
- Tích cực, chủ động nghiên cứu và lĩnh hội các kiến thức lôgic hình thức trong quá trình tham gia học tập học phần Lôgic học 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

37 Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho sinh viên những tư tưởng cơ bản nhất về thế giới quan và nhân sinh quan của người Việt Nam qua các đại biểu tiêu 

biểu của mỗi thời kỳ 
- Giúp người học có được những kiến thức cơ bản về tư tưởng của người Việt để từ đó có thể vận dụng trong việc giải thích các vấn 

đề chính trị-xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

- Hình thành cho người học tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa của xã hội Việt Nam cho sự ra đời các nhà tư tưởng qua các thời kỳ. 
- Phân tích được tư tưởng của người Việt qua các thời kỳ lịch sử và các đại biểu tiêu biểu của mỗi thời kỳ.  

- Vận dụng những kiến thức tư tưởng đã học vào hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học chuyên ngành và giải quyết những vấn đề 

thực tiễn trong đời sống xã hội một cách đúng đắn. 
- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, có ý thức, trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng 

- Tích cực, chủ động tham gia để có những kiến thức cơ bản về thế giới quan, nhân sinh quan của các đại biểu tiêu biểu khi tham gia 

học phần. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

38 Giáo dục môi 
trường cho học sinh 

phổ thông  

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về môi trường và các vấn đề cơ bản về giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ 

thông. 

- Giúp người học hiểu được ảnh hưởng của môi trường đối với đời sống con người và sự phát triển của xã hội. 
- Hình thành cho người học khả năng giáo dục môi trường và có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường trong cộng đồng.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các vấn đề cơ bản của môi trường. 
- Phân tích được vai trò môi trường đối với sự phát triển của con người và xã hội. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 



1182 

 
- Đưa ra các biện pháp cơ bản bảo vệ môi trường đối với những ô nhiễm môi trường. 
- Vận dụng những kiến thức môi trường đã học vào hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học của và giải quyết những vấn đề thực 

tiễn trong đời sống xã hội. 

- Tích cực, chủ động tham gia vào việc học tập tiếp thu kiến thức môi trường và giáo dục môi trường khi tham gia học phần. 

39 Giáo dục pháp luật 

cho học sinh trung 

học 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung 

và những nội dung giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh trung học. 
- Hình thành và phát triển cho người học kỹ năng vận dụng những phương pháp giáo dục những nội dung pháp luật nhà trường trung 

học. 

- Hình thành và phát triển cho người học kỹ năng kĩ năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong nhà trường trung học. 
- Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của cá nhân với tư cách là một trong những chủ thể phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật 

trong nhà trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và 

những nội dung giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh trung học. 

- Xác định được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong nhà trường hiện hành và cập nhật những kiến thức pháp luật trong 
Chương trình GDPT mới. 

- Phân tích được vai trò, nguyên tắc, nội dung và hình thức giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh trung học. 

- Sử dụng được một số phương pháp, kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, giáo dục phố biến pháp luật cho học sinh trung học.  
- Xây dựng được kế hoạch tuyên truyền, phổ biến một nội dung giáo dục pháp luật cụ thể trong nhà trường trung học. 

- Tích cực tham gia các hoạt động lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng về giáo dục pháp luật trong quá trình tham gia học tập học 

phần.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Đạo đức học và giáo 

dục đạo đức cho học 

sinh trung học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho sinh viên những lý luận cơ bản của Đạo đức học Mác – Lênin.  

- Nhận thức đúng đắn những chuẩn mực, giá trị đạo đức trong xã hội góp phần hình thành phẩm chất đạo đức cá nhân. 

- Trang bị cho sinh viên những lý luận cơ bản về giáo dục đạo đức từ đó người học có thể tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho 

học sinh phổ thông 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những lý luận về đạo đức và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. 

- Phân tích được những phạm trù và những nguyên tắc đạo đức mới của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

- Bước đầu vận dụng những lý luận của cơ bản của đạo đức học và giáo dục đạo đức trong tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho 
học sinh phổ thông. 

- Giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. 

- Chủ động tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

41 Mỹ học và giáo dục 
thẩm mỹ  

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những nội dung cơ bản về mỹ học và giáo dục thẩm mỹ 

- Giúp cho người học đánh giá được các giá trị thẩm mỹ khách quan của cuộc sống 
- Hình thành và phát triển cho người học kỹ năng vận dụng kiến thức về mỹ học vào thực tiễn 

- Bồi dưỡng cho người học ý thức thẩm mỹ tích cực trong cuộc sống 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực tham gia các buổi học và chủ động, rèn luyện tư duy thẩm mỹ trong các hoạt động học tập. 

- Phân tích được những phạm trù mỹ học cơ bản trong học tập và cuộc sống. 

- Vận dụng kiến thức về mỹ học vào thực tiễn đời sống và giáo dục thẩm mỹ. 
- Sử dụng được những phương pháp cơ bản trong giáo dục thẩm mỹ để phát triển nhân cách người học. 

- Xây dựng tình cảm, thị hiếu và lý tưởng thẩm mỹ tiến bộ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

42 Giáo dục giá trị 

sống 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học nội dung cơ bản về các giá trị sống truyền thống và các giá trị phổ quát mang tính toàn cầu 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp giáo dục giá trị sống và vận dụng vào tổ chức được các hoạt động 

giáo dục cho học sinh 

- Hình thành cho người học kĩ năng phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh và nhắc nhở, 
giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi theo những giá trị sống chuẩn mực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về nội dung cơ bản về các giá trị sống, phương pháp giáo dục giá trị sống trong quá 

trình tham gia học tập học phần. 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về giá trị sống truyền thống và giá trị toàn cầu 
- Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học. 

- Sử dụng những kiến thức của khoa học giáo dục giá trị sống để phê phán những quan điểm, hành vi trái với đạo đức, những giá trị 

sống tốt đẹp. 
- Thể hiện tinh thần yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm, có đạo đức, biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, 

cái xấu. 

- Xác định được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp thu những giá trị tiến 
bộ của thời đại. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

43 Dân số và phát triển 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề dân số, phát triển, và các vấn đề khác liên quan 
- Hình thành cho người học khả năng phân tích, đánh giá được mối quan hệ giữa dân số với các vấn đề: kinh tế, xã hội, môi trường 

- Giúp người học hình thành khả năng vận dụng những kiến thức về dân số và phát triển trong giảng dạy môn GDCD và trong hoạt 

động thực tiễ 
- Giúp người học phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thuyết trình, hợp tác trong giải thích một số vấn đề về mối quan hệ giữa dân số 

và phát triển trong thực tiễn 

- Giúp người học nâng cao được ý thức thực hiện các chính sách dân số 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức về các vấn đề dân số và phát triển 

- Trình bày được vai trò của quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số trong phát triển kinh tế - xã hội 
- Trình bày được biến động tự nhiên dân số và lý thuyết quá độ dân số 

- Giải thích được ảnh hướng của đô thị hóa đến phát triển dân số và kinh tế xã hội 

- Giải thích được mối quan hệ giữa dân số với các vấn đề: kinh tế, xã hội, môi trường 

- Sử dụng được kiến thức về dân số và phát triển vào giảng dạy môn GDCD và trong thực tiễn 

- Tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các chính sách về dân số 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Xã hội học 1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xã hội nói chung và đối với chuyên ngành Giáo dục công dân nói riêng 

- Hình thành cho người học khả năng xác định và phân tích được những lĩnh vực nghiên cứu đặc thù của khoa học xã hội và chuyên 

ngành Giáo dục công dân 
- Giúp người học có cách nhìn khách quan về những vấn đề chính trị xã hội 

- Hình thành cho người học kỹ năng điều tra xã hội học nói chung và các kỹ năng lựa chọn phương pháp điều tra xã hội học ứng dụng 

trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành giáo dục công dân 
- Phát triển năng lực tư duy logich, kỹ năng giao tiếp và phân tích được sự tác động của cơ cấu xã hội tới sự vận động phát triển của 

xã hội 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, chủ động rèn luyện tư duy khoa học trong xem xét, đánh giá các vấn đề xã hội 

- Phân tích được những kiến thức cơ bản của xã hội học 

- Tiến hành được một nghiên cứu xã hội học cụ thể, biết lựa chọn phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu xã hội học. 
- Vận dụng được một số lý thuyết xã hội học vào việc phân tích các hoạt động xã hội và biến đổi xã hội. 

- Phân tích được sự tác động của một số thiết chế, nhóm xã hội đối với sự phát triển chung của xã hội 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

45 Những vấn đề thời 
đại ngày nay 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về về thời đại, các tổ chức chính trị quốc tế, những vấn đề các quốc gia quan tâm 

- Giúp người học phân biệt được những nấc thang phát triển của xã hội, giải thích được các hiện tượng chính trị - xã hội trong đời 

sống  
- Hình thành cho người học khả năng phân tích và đánh giá được những vấn đề mang tính toàn cầu 

- Hình thành cho người học sự tự chủ và tích cực tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất nước vì sự tiến 

bộ của nhân loại  
- Giúp cho người học xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của thời đại 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và chủ động, rèn luyện tư duy chính trị trong nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội 
 - Phân tích được hệ thống kiến thức về những vấn đề thời đại ngày nay 

- Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và Việt Nam trong từng vấn đề của thời đại 

- Vận dụng được những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn  
- Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

- Xây dựng trách nhiệm công dân đối với các vấn đề thời đại 

46 Quản lý hành chính 
nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục và 

đào tạo 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị tri thức lý luận về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 

- Cung cấp những qui định chung trong quản lý ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. 

- Hình thành ý thức tự giác trong thực hiện những qui định quản lý của ngành giáo dục và đào tạo. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực tìm hiểu và nghiên cứu lí luận và thực tiễn trong quản lí hành chính nhà nước và quản lí hành giáo dục và đào tạo 

- Trình bày được lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước. 
- Phân tích được những nguyên tắc, nội dung quản lý giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. 

- Đánh giá được những thành tựu và hạn chế, và định hướng trong quản lý giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay. 

- Chủ động, tích cực thực hiện những qui định quản lý của ngành giáo dục và đào tạo. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Giáo dục gia đình 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức về gia đình và giáo dục gia đình. 

- Hình thành cho người học kỹ năng vận dụng những kiến thức về gia đình và giáo dục gia đình trong việc giải quyết những vấn đề 
thực tiễn cuộc sống. 

- Bồi dưỡng niềm tin và trách nhiệm công dân trong việc xây dựng gia đình hiện đại, tiến bộ. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và chủ động tìm hiểu các vấn đề về gia đình và giáo dục gia đình trong thực tiễn 

- Phân tích được những kiến thức cơ bản về gia đình và giáo dục gia đình. 

- Vận dụng được những kiến thức về gia đình và giáo dục gia đình trong nghề nghiệp và thực tiễn cuộc sống. 

- Sử dụng được những phương pháp giáo dục phù hợp để xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ. 

- Có trách nhiệm xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

48 Xây dựng, bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, 
biên giới quốc gia và 

biển đảo Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Môn học trang bị những hiểu biết chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia; Nội dung cơ bản xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới 
quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam; Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 

năm 1982 và phân định các vùng biển trong Biển Đông; Chủ quyền biển đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam; Quản lý, 

bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc 
- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo 

Việt Nam. Có khả năng phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và 

biển đảo Việt Nam 
- Biết tổ chức các hình thức dạy học trong điều kiện khác nhau; vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng. Có 

khả năng tự học, tự nghiên cứu môn học QP-AN 
- Phẩm chất chính trị tốt, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

và biển đảo Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có được những kiến thức cơ bản về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và Biển đảo Việt Nam. - Từ đó, nhận 

thức đúng đắn đường lối của Đảng ta về vấn đề xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và Biển đảo của Tổ quốc 

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch đối với chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam. 

- Xác định tốt trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam. 

- Có các kiến thức nghiệp vụ sư phạm cần thiết, giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lí.Có phương pháp giảng môn học 
theo hướng phát triển năng lực 

- Xác định tốt trách nhiệm của bản thân, tích cực, chủ động nêu cao ý thức trong quá trình học tập học phần 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Kinh tế học đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế học  
- Hình thành cho người học khả năng phân tích được các vấn đề kinh tế học trên thực tế 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Hình thành ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh 
tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế học đại cương trong quá trình học tập học phần 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của kinh tế học 

- Đánh giá được các vấn đề kinh tế học trong cuộc sống 

- Vận dụng được các kiến thức về kinh tế học khi tham gia vào hoạt động giảng dạy và hoạt động kinh tế trong cuộc sống  
- Có trách nhiệm công dân khi tham gia vào hoạt động kinh tế 

- Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế thị 

trường có sự điều tiết của nhà nước 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Đạo đức kinh doanh 

và văn hóa doanh 

nghiệp 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Giúp cho người học có khả năng phân tích, đánh giá cũng như xây dựng và vận hành, thực hiện các công việc liên quan đến văn hóa 
doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp 

- Giúp cho người học xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, chủ động lĩnh hội kiến thức về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Trình bày được những khái niệm, nội dung cơ bản về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 
- Phân tích được các nhân tố đạo đức và văn hóa ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 

- Đánh giá được các vấn đề đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp nảy sinh trong thực tiễn 

- Vận dụng được các kiến thức về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động giảng dạy và hoạt 
động kinh tế - xã hội 

- Có năng lực điều chỉnh hành vi, nhắc nhở giúp đỡ người khác điều chỉnh hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong hoạt 

động kinh tế - xã hội, có ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao khi tham gia hoạt động nghề nghiệp 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

51 Đạo đức nghề 

nghiệp 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về đạo đức nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên. 

- Trang bị cho người học kiến thức về hệ thống giáo dục quốc dân, vị trí và vai trò của người giáo viên trong xã hội. 
- Hình thành và phát triển cho người học kỹ năng vận dụng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp vào thực tế thông qua các tình huống sư 

phạm. 

- Bồi dưỡng cho người học ý thức tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của người giáo viên thích ứng với những điều kiện đổi mới của 
nền giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đạo đức nghề nghiệp nói chung và đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên nói riêng. 
- Đánh giá được sự cần thiết phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay. 

- Vận dụng được những kiến thức về đạo đức nghề giáo để xử lý các tình huống sư phạm. 

- Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên trong quá trình đi thực tập và trong tương lai. 
- Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức của người giáo viên đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo 

dục. 

- Tích cực tham gia các hoạt động lĩnh hội kiến thức và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong quá trình học tập môn học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

52 Thực tế chính trị - xã 

hội 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức thực tiễn cơ bản của liên quan đến ngành GDCD 

- Hình thành cho người học kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
- Hình thành và trang bị cho người học năng lực tìm hiểu môi trường chính trị, xã hội 

- Bồi dưỡng người học phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân thông qua các hoạt động trải nghiệm chính trị - xã hội. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những nội dung cơ bản về hoạt động thực tế chính trị - xã hội 

- Phân tích được các vai trò, mục đích của các hoạt động thực tế chính trị - xã hội trong thực tiễn  

- Vận dụng các kiến thức đã học để xác định các hoạt động chính trị - xã hội có liên quan đến ngành GDCD. 
- Phát triển các năng lực dạy học, tìm hiểu môi trường chính trị - xã hội  

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong thực tiễn  

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thực tế chính trị - xã hội. 
- Có thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của dân tộc; - Nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách 

mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

- Tích cực tham gia các hoạt động thực tế được tổ chức 

53 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục Công dân. 

- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận chính trị- xã hội bằng Tiếng Anh 
- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế bằng Tiếng Anh 

- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kinh tế Việt Nam và kinh tế quốc tế bằng Tiếng Anh 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, kiến thức ngữ pháp đề các vấn đề lý luận chính trị bằng Tiếng Anh 
- Hình thành cho sinh viên kỹ năng tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu và tư duy logic các vấn đề kinh tế- chính trị- xã hội bằng Tiếng Anh 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình 
tham gia học tập học phần 

- Có khả năng giải thích được một số vấn đề lý luận chính trị -xã hội bằng tiếng Anh 

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu các tài liệu Tiếng Anh có liên quan đến các vấn đề lý luận 
chính trị- pháp luật- kinh tế - xã hội 

- Vận dụng đươc các kỹ năng cơ bản trong Tiếng Anh để thực hiện có hiệu quả các phương tiện trong giao tiếp và hợp tác để giải 

quyết các vấn đề có liên quan tới hoạt động giảng dạy GDCD ở trường trung học 
- Sử dụng được kiến thức khoa học chuyên ngành, liên ngành để giải thích các vấn đề chính trị - xã hội đang diễn ra trong thực tiễn và 

vận dụng vào giảng dạy Chương trình GDPT môn GDCD bằng Tiếng Anh 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

54 Lịch sử triết học  1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử triết học phương Đông và phương Tây qua các trường phái và 

các nhà tư tưởng tiêu biểu 

- Giúp người học đánh giá được giá trị và hạn chế của những tư tưởng này trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

- Hình thành cho người học khả năng vận dụng những tư tưởng cơ bản trong lịch sử triết học vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được điều kiện kinh tế - xã hội và các tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của các trường phái triết học 

- Trình bày được những tư tưởng cơ bản của các trường phái và các nhà triết học tiêu biểu ở phương Đông và phương Tây 
- Phân tích được những giá trị và hạn chế của các trường phái triết học và các triết gia trên lập trường của CNDVBC và CNDVLS. 

- Vận dụng được những kiến thức đã học vào hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn 

trong đời sống xã hội. 
- Tích cực, chủ động tìm hiểu tư tưởng của các nhà triết học tiêu biểu trong lịch sử trên lập trường duy vật biện chứng 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Hiến pháp và các 

định chế chính trị 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Hiến pháp và các định chế chính trị ở nước ta. 
- Giúp người học có khả năng đánh giá các vấn đề liên quan đến Hiến pháp và các định chế chính trị 

- Giúp người học phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức về Hiến pháp và các định chế chính trị vào thực tiễn 

- Giúp người học củng cố niềm tin và tinh thần đấu tranh bảo vệ Hiến pháp và các định chế chính trị ở nước ta. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức, tham gia các hoạt động học tập trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những kiến thức cơ bản về Hiến pháp và các định chế chính trị 
- Đánh giá được các luận điểm về Hiến pháp và các định chế chính trị 

- Vận dụng được kiến thức đã học trong học phần để tham gia vào thực tiễn chính trị - xã hội 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Chính trị học 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chính trị học, đặc biệt là các hiện tượng, biểu hiện, bản chất, có tính quy luật của 
đời sống chính trị 

- Hình thành cho người học khả năng nhận diện, phân tích, lý giải về vị trí, chức năng, cấu trúc, nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ 

thống chính trị 
- Giúp người học có khả năng xác định và phân tích được mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Hình thành cho người học kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề chính trị trong thực tiễn cuộc sống 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có phẩm chất chính trị vững vàng 

- Kiên định lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước 

- Có khả năng xác định, phân biệt được những quan điểm sai trái, thù địch, phản động về thể chế chính trị; về thể chế kinh tế; về đảng 

cầm quyền; về chế độ nhất nguyên ở nước ta hiện nay 
- Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường, và các tổ 

chức chính trị - xã hội tổ chức 

- Khả năng giải quyết các tình huống, vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn. 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung chính trị học trong quá trình tham gia học tập học phần 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

57 Pháp luật quốc tế 1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, sự hình thành và phát triển của Luật quốc tế 
- Trang bị cho sinh viên những nhận thức cơ bản về quy chế pháp lí của dân cư và lãnh thổ trong luật quốc tế 

- Nâng cao hiểu biết của sinh viên về vị trí, vai trò của các cơ quan ngoại giao, lãnh sự và về tổ chức quốc tế 

- Giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về tội phạm quốc tế và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong giải quyết các tranh chấp quốc tế 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật quốc tế trong quá trình tham gia học tập học phần 
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế trong vào việc thực hiện các quy định của pháp luật quốc tế  

- Sử dụng được kiến thức khoa học chuyên ngành về pháp luật quốc tế để giải thích các vấn đề chính trị - xã hội đang diễn ra trong 

quá trình hội nhập và vận dụng vào giảng dạy Chương trình GDPT môn GDCD. 
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản vào việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và đấu tranh phòng chống tội phạm 

quốc tế 

- Vận dụng được các nguyên tắc, biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế vào một số tình huống pháp lí cụ thể;  

- Hình thành sự chủ động trong nghiên cứu, bổ sung và củng cố trình độ nhận thức về các vấn đề quốc tế trong bối cảnh hội nhập 

- Vận dụng được các kiến thức pháp luật quốc tế vào trong hoạt động giáo dục. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Pháp luật về quyền 
con người 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người trong các lĩnh vực 

dân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và quyền dành cho nhóm người dễ bị tổn thương; 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người; 
- Nâng cao nhận thức của sinh viên về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền con người, tích cực 

tham gia vào các hoạt động bảo vệ quyền con người trong đời sống. 

- Cung cấp cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, bình luận các vấn đề chính trị- kinh tế- xã hội đang diễn ra trong thực tiễn có 
liên quan tới quyền con người 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về pháp luật về quyền con người trong quá trình tham gia học tập học phần 
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quyền con người trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc 

tế về quyền con người 

- Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ quyền con người trong đời 
sống cộng đồng. 

- Sử dụng được kiến thức khoa học pháp luật về quyền con người để giải thích các vấn đề chính trị- kinh tế- xã hội đang diễn ra trong 

thực tiễn và vận dụng vào việc giảng dạy Chương trình GDPT môn GDCD 
- Vận dụng được các kiến thức pháp luật về quyền con người vào hoạt động giáo dục 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Pháp luật kinh tế 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế 
- Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá tác động của các quy định pháp luật thực định trong lĩnh vực kinh tế 

- Giúp cho người học có phương pháp để nghiên cứu pháp luật kinh tế, nhằm vận dụng và đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật kinh tế 
- Củng cố niềm tin, thái độ tích cực trong tuyên truyền, vận động và chủ động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chinh sách 

và pháp luật của Nhà nước 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức về pháp luật kinh tế 

- Trình bày được các khái niệm, các quy định mang tính nguyên tắc trong pháp luật kinh tế 

- Có khả năng phân tích, đánh giá tác động của các quy định pháp luật thực định 
- Có khả năng tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật, vận dụng pháp luật vào hoạt động thực tiễn 

- Có niềm tin và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước 

60 Kinh tế phát triển 1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế phát triển 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích và đánh giá các lý thuyết, mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng 
- Hình thành cho người học khả năng phân tích các hình thức tổ chức kinh tế và an sinh xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng 

- Giúp người học sử dụng được các kiến thức về kinh tế phát triển vào giảng dạy môn GDCD; giải thích một số vấn đề liên quan trong 

thực tiễn 
- Giúp người học phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thuyết trình, hợp tác trong quá trình giải thích một số vấn đề tăng trưởng, phát 

triển kinh tế, và an sinh xã hội trong thực tiễn  

- Giúp người học củng cố niềm tin, ủng hộ các chính sách về phát triển kinh tế xã hội 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động tìm hiểu và lĩnh hội hệ thống kiến thức về kinh tế phát triển 

- Phân tích được các thước đo và nhân tố tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế 
- Phân tích và đánh giá được các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế 

- Trình bày và đánh giá được các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Giải thích được cấu trúc và hệ thống an sinh xã hội 
- Phân tích được các hình thức tổ chức kinh tế trong nền kinh tế 

- Trình bày được vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội 

- Vận dụng kiến thức vè kinh tế phát triển trong giảng dạy môn GDCD và trong hoạt động thực tiễn 

- Vận dụng kiến thức về kinh tế phát triển vào việc tin tưởng, ủng hộ các chính sách phát triển kinh tế xã hội 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Rèn luyện tư duy 

phản biện 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư duy phản biện, vai trò của tư duy phản biện trong nhận thức và hoạt động thực 
tiễn. 

- Giúp người học sử dụng hiệu quả các phương pháp rèn luyện tư duy phản biện 

- Hình thành cho người học khẳ năng sử dụng tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu, thực hiện hoạt động nghê nghiệp và giải 
quyết các vấn đề thực tiễn. 

- Giúp người học thực hiện hoạt động phản biện khoa học một cách có văn hóa 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những lý luận cơ bản về tư duy phản biện, vai trò của tư duy phản biện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn 

- Thực hiện được hoạt động phản biện trong học tập, nghiên cứu, làm việc và trong giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội một cách 

có văn hóa 
- Vận dụng được các phương pháp rèn luyện tư duy phản biện trong quá trình nhận thức 

- Phê phán các hành vi phản biện thiếu văn hóa 

- Tích cực, chủ động xây dựng và rèn luyện tư duy phản biện 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn chuyên ngành 1 (Chọn 1 trong 3 học phần)       

62 Chuyên đề Triết học 1. Mục tiêu học phần 

- Giúp người học nâng cao năng lực vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào các hoạt động của bản 

thân 
- Giúp người học có khả năng giải thích chính xác các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp cách 

mạng ở Việt Nam hiện nay 

- Giúp người học nâng cao khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
hiện nay 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Vận dụng được các nguyên tắc của thế giới quan duy vật biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn  
- Vận dụng được các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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tiễn 
- Tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động học tập và rèn nghề của bản thân 

- Luận giải được việc lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam là sự đúng đắn, 

hợp quy luật  
- Vận dụng được Triết học Mác - Lênin trong việc giải thích những luận điểm cơ bản về xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa ở Việt Nam  

- Sử dụng được lý luận hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác để nhận diện và phản đối các quan điểm sai trái, phản động chống phá 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

- Tích cực, chủ động bồi dưỡng tư duy, thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn của Triết học Mác – Lênin trong quá trình học 

tập học phần Chuyên đề triết học 

63 Chuyên đề Kinh tế 

Chính trị 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức về các chuyên đề kinh tế chính tr 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích và đánh các vấn đề kinh tế trong thực tiễn nói chung và ở Việt Nam nói riêng 
- Giúp người học sử dụng được các kiến thức chuyên ngành vào giảng dạy môn GDCD 

- Giúp người học phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thuyết trình, hợp tác trong quá trình giải thích một số vấn đề về kinh tế trong 

thực tiễn  
- Giúp người học củng tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức về nội dung các chuyên đề kinh tế chính trị 
- Phân tích được vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với Việt Nam 

- Vận dụng kiến thức về giá trị hàng hóa và các quy luật kinh tế vào giải thích một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

- Phân tích được đặc trưng của thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam 
- Vận dụng kiến thức về các thành phần kinh tế nêu ra được các giải pháp phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay 

- Giải thích được công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên XHCN ở Việt Nam  

- Trình bày các giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

- Trình bày một số giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay 

- Vận dụng kiến thức về các chuyên đề kinh tế chính trị vào việc ủng hộ các chính sách phát triển kinh tế xã hội, tôn trọng các quy 

luật kinh tế 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

64 Chuyên đề Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản các về các vấn đề có tính quy luật trong tiến trình đi lên xây dựng CNXH 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích và đánh giá được những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội 

- Bồi dưỡng niềm tin khoa học cho người học về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

- Giúp cho người học có căn cứ khoa học để đấu tranh chống lại những nhận thức sai lệch về con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và chủ động, rèn luyện phương pháp luận biện chứng duy vật trong nghiên cứu các vấn đề 
chính trị - xã hội. 

- Phân tích được kiến thức cơ bản về một số vấn đề có tính quy luật trong tiến trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 
- Vận dụng được quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, 

thù địch. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn  
- Xây dựng trách nhiệm công dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn chuyên ngành 2 (Chọn 1 trong 2 học phần)       

65 Chuyên đề lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
- Giúp người học có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước 

- Hình thành cho người học khả năng chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… trong thực tiễn 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức thuộc các chuyên đề trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Luận giải được một số kiến thức cơ bản về quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

- Đánh giá đúng vai trò của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

- Vận dụng những kiến thức về Lịch sử Đảng trong giảng dạy môn Giáo dục giáo dục công dân ở trường Trung học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

66 Chuyên đề Tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Hình thành cho người học khả năng xác định và phân tích được những nội dung chủ yếu về tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, phương 

pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, về ngoại giao, về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết 
kiệm. 

- Giúp người học phát triển kỹ năng bình luận, lý giải được sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong thời kỳ đổi mới. 
- Hình thành cho người học kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn cuộc 

sống 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. 

- Có tác phong chuẩn mực và đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới. 

- Có ý thức tôn trọng sự thật khách quan, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh 

- Vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội. 
- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung về chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn chuyên ngành 3 (Chọn 1 trong 2 học phần)       

67 Một số chuyên đề 

pháp luật 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ pháp lý của công dân trong một số lĩnh vực cơ bản của đời 
sống xã hội 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các cơ chế bảo đảm thực thi quyền và nghĩa vụ pháp lý của công dân trong một 

số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội  
- Nâng cao nhận thức của sinh viên về thuế và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thuế 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cơ bản về tố tụng và các vấn đề có liên quan tới quá trình tố tụng trên thực tế 

- Cung cấp cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm và áp dụng pháp luật để giải quyết một số tình huống pháp lý cụ thể. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức về một số văn bản pháp luật chuyên ngành của Việt Nam trong quá trình tham gia học 

tập học phần 
- Vận dụng được các kiến thức luật chuyên ngành vào việc nghiêm chỉnh thực hiện các quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực cụ 

thể của đời sống xã hội 
- Có khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về một số luật chuyên ngành để tham gia hoặc phối hợp tham gia các hoạt động tuyên 

truyền, bảo vệ pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội 

- Sử dụng được kiến thức khoa học pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể để giải thích các vấn đề chính trị- kinh tế- xã hội đang diễn 
ra trong thực tiễn và vận dụng vào việc giảng dạy Chương trình GDPT môn GDCD 

- Vận dụng được các kiến thức về pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể vào trong hoạt động giáo dục. 

- Có khả năng nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu pháp luật và vận dụng vào việc xử lý các tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn đời 
sống ở một số lĩnh vực cụ thể. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các lý thuyết về kinh tế  

- Hình thành cho người học khả năng phân tích được các học thuyết kinh tế được vận dụng trong các chính sách kinh tế của các Quốc 
gia 

- Hình thành ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá chính sách kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế 

thị trường có sự điều tiết của nhà nước 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức lịch sử các học thuyết kinh tế trong quá trình học tập học phần 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của các lý thuyết kinh tế 

- Đánh giá được sự phát sinh, kế thừa, phát triển và vai trò các học thuyết kinh tế trong quá khứ và hiện tại. 

- Vận dụng các học thuyết kinh tế trong lịch sử làm tiêu chuẩn đánh giá các chính sách kinh tế và các học thuyết kinh tế hiện đại  
- Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá chính sách kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế thị 

trường có sự điều tiết của nhà nước 

69 Tâm lý học đại 
cương  

1. Mục tiêu học phần 
- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy 

luật tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 
hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 
- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện 

của hiện tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 
- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối 

với hoạt động sư phạm; 

- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 
của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 

các phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Tâm lý học lứa tuổi 

và Tâm lý học sư 

phạm 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 
- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 

học sinh; 

- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên phổ thông; 

- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

- Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 
giáo; 

- Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 
phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 

- Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy 

giáo đối với sự phát triển của học sinh 
- Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 

thầy giáo tốt trong tương lai; 

- Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

- Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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71 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 
các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học; 

- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường phổ thông 
(Giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công 
tác chủ nhiệm lớp. 

- Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  
- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

- Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 

học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

73 Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

chuyên ngành 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học đối với khoa học xã hội nói chung và đối với 

chuyên ngành Giáo dục công dân nói riêng 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích và thực hành viết được cấu trúc đề cương của một công trình nghiên cứu khoa học 
thuộc chuyên ngành Giáo dục công dân 

- Giúp người học phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thuyết trình, hợp tác trong quá trình hoàn thành và trình bày một báo cáo kết 

quả nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Giáo dục công dân 
- Giúp người học có tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, có phẩm chất đạo đức và khả năng phản biện trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Xác định chính xác tên và đầy đủ các nội dung cần triển khai của một đề tài nghiên cứu khoa học 

- Lựa chọn được các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của một đề tài cụ thể thuộc chuyên ngành 

Giáo dục công dân 
- Thiết kế được một đề cương đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành giáo dục công dân theo đúng trình tự lôgic của nghiên 

cứu khoa học 

- Đánh giá được cấu trúc của một đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án khoa học thuộc chuyên ngành giáo dục 
công dân 

- Tuân theo những cam kết về chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học của bản thân 

- Hoàn thành được một công trình nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của thể loại công trình đó 
- Tích cực tham gia học tập và làm các bài tập thực hành trong quá trình học tập học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên 

ngành 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

74 Kỹ năng phát triển 
chương trình môn 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình giáo dục; chương trình giáo dục môn 

GDCD ở trường trung học và phát triển chương trình giáo dục môn GDCD ở trường trung học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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Giáo dục công dân ở 
trường trung học 

- Giúp SV có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá các loại hình chương trình giáo dục, chương trình GDCD trước đây và chương 
trình GDCD hiện nay ở trường trung học. 

- Giúp SV có khả năng phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trường trung học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 
- Bồi dưỡng cho SV ý thức tích cực tham gia các hoạt động học tập và vận dụng phát triển chương trình môn GDCD ở trường trung 

học.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục, những nội dung về phát triển 

chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực. 

- Phân tích, phân loại được các loại hình chương trình giáo dục cơ bản 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chương trình tiếp cận nội dung và tiếp cận kết quả đầu ra 

- Thiết kế được mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục nhà trường trung học 

- Thiết kế được mục tiêu, nội dung chương trình môn GDCD trong nhà trường trung học 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng để phát triển chương trình môn GDCD ở trường trung học. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

75 Kiểm tra, đánh giá 
trong dạy học 

chương trình môn 

Giáo dục công dân ở 
trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về khái niệm, vai trò, mục đích, mục tiêu, các hình thái, loại hình KTĐG và các lí thuyết 

khảo thí trong giáo dục; vận dụng các hình thái, loại hình KTĐG và các lí thuyết khảo thí này để KTĐG trong dạy học môn GDCD ở 

trường trung học. 
- Giúp SV có khả năng trình bày các công cụ KTĐG trong dạy học và sử dụng các công cụ KTĐG này để KTĐG trong dạy học môn 

GDCD ở trường trung học. 

- Giúp SV có khả năng phân tích các cách xử lý và phản hồi kết quả KTĐG trong dạy học và vận dụng các cách xử lý và phản hồi kết 
quả KTĐG này để KTĐG trong dạy học môn GDCD ở trường trung học. 

- Hình thành ý thức tích cực, khách quan cho người học trong KTĐG kết quả dạy học môn GDCD ở trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm, vai trò, mục đích, mục tiêu, các hình thái, loại hình KTĐG và các lí thuyết khảo thí trong giáo dục. 

- Vận dụng, thực hành được KTĐG theo một số hình thái, loại hình đánh giá, một số lý thuyết khảo thí. 

- Tích cực thực hành KTĐG theo một số hình thái, loại hình đánh giá, một số lý thuyết khảo thí. 
- Trình bày được các công cụ KTĐG trong dạy học môn GDCD. 

- Sử dụng được các công cụ KTĐG cơ bản để KTĐG kết quả dạy học môn GDCD. 

- Tích cực tham gia thực hành sử dụng các công cụ KTĐG cơ bản để KTĐG kết quả dạy học môn GDCD. 
- Phân tích được các cách xử lý và phản hồi kết quả KTĐG trong dạy học môn GDCD. 

- Vận dụng được kiến thức để thực hành xử lý, phản hồi kết quả KTĐG trong dạy học môn GDCD. 

- Tích cực, khách quan khi xử lí và phản hồi kết quả KTĐG trong dạy học môn GDCD. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

76 Lý luận chung về 

dạy học chương 

trình môn Giáo dục 
công dân ở trường 

trung học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD ở trường trung học và 

đặc điểm cơ bản của môn học này ở trường trung học. 
- Giúp SV có những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dạy học môn GDCD và vận dụng các nguyên tắc này vào trong quá trình DH 

môn GDCD ở trường trung học. 

- Giúp SV có những kiến thức cơ bản về hình thức tổ chức DH môn GDCD và vận dụng các hình thức tổ chức DH này vào trong quá 
trình DH môn GDCD ở trường trung học. 

- Giúp SV có những kiến thức cơ bản về các PPDH môn GDCD và vận dụng các PPDH này vào trong quá trình DH môn GDCD ở 

trường trung học. 
- Bồi dưỡng cho SV ý thức tích cực trong học tập, vận dụng kiến thức, kĩ năng về PPDH môn GDCD ở trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được đối tượng, PP nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD ở trường trung học 
- Phân tích được đặc điểm cơ bản của môn GDCD ở trường trung học  

- Trình bày được các nguyên tắc DH môn GDCD ở trường trung học  

- Vận dụng được các nguyên tắc DH môn GDCD ở trường trung học  
- Trình bày được các hình thức tổ chức DH môn GDCD ở trường trung học. 

- Vận dụng được các hình thức tổ chức DH môn GDCD vào trong quá trình DH môn học này ở trường trung học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Phân tích được các PPDH môn GDCD ở trường trung học. 
- Vận dụng được các PPDH môn GDCD vào trong quá trình DH môn học này ở trường trung học. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào trong DH môn GDCD ở trường trung học. 

77 Phương pháp dạy 
học nội dung giáo 

dục kinh tế trong 

chương trình môn 
Giáo dục công dân ở 

trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục công dân  

- Hình thành cho người học khả năng xác định đặc thù của phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nội dung giáo 

dục kinh tế trong môn Giáo dục công dân  
- Giúp người học có năng lực thiết kế kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá phần giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục công dân 

- Giúp người học bước đầu thực hành dạy học nội dung giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục công dân đáp ứng được những yêu cầu 

cơ bản của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có những kiến thức cơ bản về giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục công dân 

- Xác định được đặc thù của phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục công 
dân 

- Thiết kế được kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá phần giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục công dân 

- Thực hành dạy học phần kinh tế trong môn Giáo dục công dân đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của dạy học phát triển phẩm 
chất, năng lực 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

78 Phương pháp dạy 

học nội dung giáo 
dục pháp luật trong 

chương trình môn 

Giáo dục công dân ở 
trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông nói chung, môn Giáo dục công 
dân nói riêng 

- Hình thành cho người học khả năng xác định đặc thù của phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nội dung giáo 

dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân  
- Giúp người học có năng lực thiết kế kế hoạch dạy học, đề kiểm tra, đánh giá phần giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân 

- Giúp người học bước đầu thực hành dạy học nội dung giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân đáp ứng được những yêu 

cầu cơ bản của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có những kiến thức cơ bản về giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông nói chung, trong môn Giáo dục công dân nói riêng 

- Xác định được đặc thù của phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nội dung giáo dục pháp luật trong môn Giáo 
dục công dân 

- Thiết kế được kế hoạch dạy học, đề kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân 

- Thực hành dạy học nội dung giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của dạy học phát 
triển phẩm chất, năng lực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

79 Phương pháp dạy 

học nội dung giáo 

dục đạo đức, giáo 
dục kĩ năng sống 

trong chương trình 
môn Giáo dục công 

dân ở trường trung 

học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân 

- Hình thành cho người học kĩ năng xác định đặc thù của phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nội dung giáo dục 
đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân  

- Giúp người học có năng lực thiết kế kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo 
dục công dân 

- Giúp người học bước đầu thực hành dạy học nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân đáp ứng được 

những yêu cầu cơ bản của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Có kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân  

- Có kĩ năng xác định đặc thù của phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong 
môn Giáo dục công dân 

- Có năng lực thiết kế kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá phần giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân 

- Bước đầu thực hành dạy học phần giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân đáp ứng được những yêu cầu cơ 
bản của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

80 Thực hành sư phạm 

1 

1. Mục tiêu học phần 

- Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 
- Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học    

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích 
cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

- Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

81 Thực hành sư phạm 

2 

1. Mục tiêu học phần 

- Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp cho học sinh  

- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích 
cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

82 Thực tập sư phạm 1   3 HK5 Theo quy chế TTSP 

83 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn nghiệp vụ sư phạm 1 (Chọn 1 trong các học phần sau)       

84 Giao tiếp sư phạm 1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
- Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 

sống và trong môi trường sư phạm; 

- Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 
- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 

theo nhóm; 

- Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, 
trong trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 
- Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

- Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

- Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 
- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao 

tiếp của bản thân 

- Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

85 Tâm lý học giới tính 1. Mục tiêu học phần 

- Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 

- Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 
- Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 

- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 

- Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh 
văn hóa 

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 

các phẩm chất đạo đức nhà giáo; 
- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân tích 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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được bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 
- Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 

biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.  

- Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

86 Hoạt động trải 

nghiệm trong 

chương trình môn 
giáo dục công dân ở 

trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động trải nghiệm trong chương trình môn GDCD trường trung học. 

- Cung cấp cho người học những trải nghiệm cơ bản để áp dụng có hiệu quả các kiến thức đã được học. 
- Hình thành và trang bị cho người học kĩ năng vận dụng kiến thức thực tiễn vào các tình huống mang tính trải nghiệm trong chương 

trình môn GDCD ở trường trung học. 

- Bồi dưỡng người học phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân và của người khác thông qua các hoạt động trải nghiệm.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về hoạt động trải nghiệm trong chương trình môn GDCD ở trường trung học. 

- Phân tích được các bước tiến hành tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chương trình môn GDCD ở trường trung học. 
- Thiết kế, tổ chức được những hoạt động trải nghiệm nhằm củng cố kiến thức, hướng tới hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người 

học. 

- Vận dụng được các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong thực tế. 
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của học sinh.  

- Xây dựng được kế hoạch trải nghiệm của bản thân đối với các vấn đề cụ thể trong chương trình môn GDCD ở trường trung học. 

- Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm trong quá trình học tập trên lớp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

87 Kỹ thuật sử dụng 

phương tiện dạy học 

trong dạy học 
chương trình môn 

Giáo dục công dân ở 

trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về khái niệm, chức năng và cách phân loại các phương tiện DH, ứng dụng CNTT trong DH  

- Giúp SV biết được đặc điểm, kỹ thuật sử dụng một số PTDH và bước đầu sử dụng một số PTDH để DH một số đơn vị kiến thức 
trong môn GDCD ở trường trung học  

- Giúp SV sử dụng thành thạo các PTDH cơ bản để tổ chức thành công hoạt động DH môn môn GDCD ở trường trung học  

- Bồi dưỡng cho SV ý thức tích cực thực hành sử dụng các PTDH vào trong quá trình DH môn GDCD ở trường trung học.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm, chức năng và cách phân loại các PTDH 

- Phân tích được vị trí, vai trò của CNTT trong dạy học 
- Trình bày được những kỹ thuật sử dụng các phương tiện dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học 

- Bước đầu sử dụng các phương tiện dạy học để dạy học một số đơn vị kiến thức môn Giáo dục công dân ở trường trung học 

- SV sử dụng thành thạo các PTDH cơ bản để tổ chức thành công hoạt động DH môn môn GDCD ở trường trung học 
- SV có ý thức tích cực tham gia các hoạt động học tập do Gv tổ chức và tích cực thực hành sử dụng các PTDH vào trong quá trình 

DH môn GDCD ở trường trung học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn nghiệp vụ sư phạm 2 (Chọn 1 trong các học phần sau)       

88 Những vấn đề giáo 
dục cần cập nhật 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng; hướng đổi mới  

- Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

- Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường 
phổ thông nói riêng; hướng đổi mới 

- Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng theo hướng căn bản và toàn diện 
- Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, 

giáo dục trong nhà trường phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

89  Kĩ năng tư vấn cá 
nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 

1. Mục tiêu học phần 
- Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung 

học 
- Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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cho học sinh trung 
học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

- Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 

- Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

90 Một số phương 

pháp, kỹ thuật dạy 

học tích cực trong 
dạy học chương 

trình môn Giáo dục 

công dân ở trường 
trung học 

1. Mục tiêu học phần 

 - Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học của việc sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực 

trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học 
- Giúp SV có những kiến thức cơ bản về một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực có thể được sử dụng trong dạy học môn Giáo 

dục công dân ở trường trung học. 

- Giúp SV có khả năng vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường 
trung học 

- Bồi dưỡng cho SV ý thức tích cực tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức; tích cực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật DH 

tích cực vào trong quá trình DH môn GDCD ở trường trung học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được cơ sở khoa học của việc sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục 

công dân ở trường trung học. 
- Trình bày được khái niệm, cách phân loại, ưu nhược điểm, cách thực hiện và yêu cầu sư phạm khi sử dụng các PPDH, KTDH tích 

cực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học. 

- Lựa chọn, sử dụng được các PPDH, KTDH tích cực phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học trong dạy học môn Giáo dục công dân ở 
trường trung học. 

- SV có ý thức tích cực tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức; tích cực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật DH tích cực vào 

trong quá trình DH môn GDCD ở trường trung học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

91 Giáo dục kĩ năng 

sống ở trương trung 

học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục kĩ năng sống. 

- Hình thành cho người học khả năng xác định những kĩ năng sống quan trọng, cần thiết. 

- Hình thành cho người học khả năng phân tích và thiết kế các hoạt động kĩ năng sống cho học sinh trong Nhà trường. 

- Giúp người học phát triển tư duy tổ chức và tư vấn kĩ năng sống cho học sinh. 

- Giúp người học có thái độ và hành vi tích cực, đúng đắn. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Xác định được những kĩ năng sống và cách thức giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường trung học. 

- Sử dụng được các kĩ năng cơ bản để giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường. 
- Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở trường trung học. 

- Đánh giá được cơ bản mức độ hoàn thiện các kĩ năng sống của học sinh. 

- Biết cách hỗ trợ người học trong quá trình giáo dục kĩ năng sống. 
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập trong quá trình giáo dục kĩ năng sống 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

92 Khóa luận tốt nghiệp 7 HK8 Theo quy chế chấm KLTN 

  Các học phần thay thế khóa luận tốt ngiệp       

  Chọn 1 trong 2 học phần sau:       

93 Vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào thực tiễn 

cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học hệ thống kiến thức khoa học chung nhất của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng bị áp bức bóc 

lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 

- Hình thành cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn của thế 
giới đương đại 

- Bồi dưỡng niềm tin cho người học về con đường xây dựng CNXH và thực hiện sự nghiệp đổi mới thành công ở Việt Nam 

- Giúp người học có khả năng giải quyết một cách đúng đắn, hiệu quả các vấn đề lý luận - thực tiễn trong cuộc sống 
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Xác định tính hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin  
- Vận dụng được những kiến thức của môn học để lý giải con đường quá độ lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử nhân loại 

- Đánh giá được vai trò, giá trị của học thuyết Mác – Lênin đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam 

- Đánh giá được tính tất yếu cần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với sự biến đổi của lịch sử hiện đại 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phê phán những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin 
- Có niềm tin vào con đường cách mạng XHCN của Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của cách mạng dân tộc và xu thế của thời đại 

94 Đảng Cộng sản Việt 

Nam vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

trong thời kỳ đổi 

mới 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam 
- Cung cấp cho người học những hiểu biết có tính hệ thống về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới trên cơ 

sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để chủ động, tích cực giải 
quyết những vấn đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Góp phần hình thành và củng cố lập trường, tư tưởng và bản lĩnh chính trị cho người học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của các mạng Việt Nam 

- Đánh giá được đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Vận dụng được kiến thức đã học để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bắt buộc       

95 Lý luận và thực 
hành dạy học 

chương trình môn 

Giáo dục công dân ở 
trường trung học  

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho SV những kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc DH môn GDCD và hình thức tổ chức dạy học môn học này ở 

trường trung học.  

- Giúp SV có những kiến thức chuyên sâu về các PPDH môn GDCD và vận dụng các PPDH này trong DH môn GDCD ở trường 
trung học theo hướng phát triển PC, NL của HS. 

- Giúp SV có những kiến thức chuyên sâu về KTĐG và vận dụng các kiến thức này để KTĐG trong DH môn GDCD ở trường trung 

học theo hướng phát triển PC, NL của HS. 
- Giúp SV có khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm để thiết kế kế hoạch bài dạy và tổ chức thực hiện kế 

hoạch bài dạy trong chương trình môn môn GDCD ở trường trung học.  

- Bồi dưỡng cho SV ý thức tích cực trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng về PPDH môn GDCD ở trường trung học. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được cơ sở khoa học và nội dung của các nguyên các nguyên tắc dạy học môn GDCD; việc đảm bảo các nguyên tắc dạy 

học môn GDCD hiện nay. 
- Trình bày được cơ sở xác định, đặc điểm các HTTCDH môn GDCD ở trường trung học 

- Vận dụng được một số HTTCDH trong DH môn GDCD ở trường trung học theo hướng phát triển PC, NL của HS. 

- Giải thích được mối quan hệ giữa việc lựa chọn, sử dụng các PPDH với việc hình thành, phát triển PC, NL của HS trong DH môn 
GDCD ở trường trung học.  

- Vận dụng được các PPDH trong DH môn GDCD ở trường trung học theo hướng phát triển PC, NL của HS 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về KTĐG trong DH môn GDCD ở trường trung học theo hướng phát triển PC, NL của HS. 
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về KTĐG trong DH môn GDCD để thực hiện KTĐG trong môn học này ở trường trung học 

theo hướng phát triển PC, NL của HS. 
- Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm để thiết kế kế hoạch bài dạy và tổ chức thực hiện kế hoạch bài dạy trong 

chương trình môn môn GDCD ở trường trung học. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào trong DH môn GDCD ở trường trung học. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11. Khoa Giáo dục Mầm non 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

11.1 Sư phạm Giáo dục Mầm non (Áp dụng cho K43,44)       

I Khối kiến thức đại 

cương  

  21     

1 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

1. Kiến thức: 

Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi tên 

được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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Mác - Lê nin 1 (Lý 
luận chính trị 1) 

2. Kĩ năng 
Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và 

truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng 

các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các 
quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 

Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt 

động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội 
phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt 

động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Những Nguyên lý 
cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - lênin 2  

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng:  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch. 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận chính 
trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là 
tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 
này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 
giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 
2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 
3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 
của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 

đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 
- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

8 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 
(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 
+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  
làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

    59   

II.1 Khối kiến thức cơ 

sở của nhóm ngành  

    17   

12 Cơ sở văn hóa Việt 
Nam 

1. Kiến thức 
- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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học; Chức năng của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt;  
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam. 
- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong 

nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 

- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có 
trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay.  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

13 Văn học dân gian 

Việt Nam 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các 
thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:  
- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.  

3. Thái độ: 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Văn học trẻ em 1. Kiến thức 

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước. 

2. Kỹ năng 

- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. 

Đây là cơ sở để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác 

phẩm văn học. 
- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu. 
- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  
+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả. 

- Năng lực đặc thù:  
+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Sinh lý trẻ em 1. Kiến thức 
- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em giúp sinh viên hiểu được trẻ em có 

những đặc điểm khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể.  

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, 
đồng thời cũng là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này. 

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Âm nhạc cơ bản 1. Kiến thức 

 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục 
toàn diện nhân cách trẻ.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng: 
- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát 

tiêu biểu trong chương trình Mầm non. 

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non. 
3. Thái độ: 

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức 
bản thân. 

4. Năng lực: 

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc.  
- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền. 

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Mỹ thuật cơ bản  1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật: 
- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật.  

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm 

có hình khối và phù điêu đơn giản. 
2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán. 

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo. 

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và 

phân tích được các ngôn ngữ mĩ thuật. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giáo dục hòa nhập 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học 

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 

và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng 
tật. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học. 
- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ 

mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành  

  42     

  Bắt buộc    32     

19 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt. 

2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt. 

3. Thái độ: Giúp sinh viên  có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 

và phong cách khi ra trường. 
Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt  để phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Toán cơ sở 1. Kiến thức 
 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng 

minh. 

2. Kỹ năng 
   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận 

với các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc 

giảng dạy ở trường mầm non. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ 
  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 

những nội dung đã học trong thực tiễn. 

4. Năng lực  
- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho 

trẻ mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 
mức độ sơ đẳng. 

21 Cơ sở khoa học tự 

nhiên và xã hội 

1. Kiến thức:  

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 
nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 

2. Kỹ năng: 
- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào 

trong đời sống cá nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Dinh dưỡng học trẻ 

em  

1. Kiến thức 

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó. 
- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm. 

- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em. 

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 
4. Năng lực  

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non. 

- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Bệnh học trẻ em 1. Kiến thức 
- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho trẻ em;  

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non 
(tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục 

an toàn và sức khỏe cho trẻ;…) 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non. 

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non; 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy 

sau này. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Chăm sóc và vệ sinh 
trẻ em 

1. Kiến thức:  
- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của 

môi trường sống 

- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non 
- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ 
2. Kỹ năng 

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ. 
- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non; 

3. Thái độ 

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông 

tin và truyền thông 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

25 Huấn luyện múa 1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng 

đồng, các nền văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.   

- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau 
- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng 

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh 

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc. 
3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động 

4. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 
- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

26 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi 

dạy học 

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 

2. Kỹ năng: 

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi; 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng 

để phục vụ học tập trong trường mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Giáo dục kĩ năng 

sống cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống.  
- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng 
- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 
4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông,… 
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Giáo dục thẩm mĩ 

cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  

- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em;  

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em. 
- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng: 
- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non. 

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục 

âm nhạc, tạo hình theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ: 

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 
- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục,  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non  

1. Kiến thức:  

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm 
non. 

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 

- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng:  

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non. 

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 
- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn. 

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non. 

- Phân tích kết quả đánh giá. 
3. Thái độ 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Phát triển chương 

trình giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:   

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non. 
2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng: 

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non. 
- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Knowledge:  

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education; 

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological 
characteristics of preschool children, theories of child development; 

Skills: 

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment; 
- Using English in research on preschool education. 

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ... 

Attitude: attentive and active in learning activities. 
Capacity (General capacity and specific capacity) 

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English. 

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn         

  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)       
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32 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức 

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn. 

- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi.  

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến. 

- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
-  Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số 

món ăn cho trẻ em. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Chế độ dinh dưỡng 
cho trẻ chăm sóc 

đặc biệt  

1. Kiến thức 
- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu 

hụt dinh dưỡng; những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt;  

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh 
dưỡng bào thai; Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm 

HIV. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho 

nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc. 

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 
- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD 

bào thai; Trẻ còi xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; ) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Chăm sóc và vệ sinh 
cho trẻ từ 0 đến 3 

tuổi  

1. Kiến thức:  
- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa. 

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi 

2. Kỹ năng 
- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi; 

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi; 

3. Thái độ 
- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành. 

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Giáo dục dinh 
dưỡng cộng đồng  

1. Kiến thức 
-  Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình 

truyền thông và tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng. 

2. Kỹ năng 
-  Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng 

cộng đồng. 

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 

phì. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Giáo dục  
+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4)        

36 Phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ khiếm thính  

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. 
2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết 

các kỹ năng cơ bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính. 

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục 
ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn. 

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Tâm lý học trẻ 
khuyết tật 

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ 
và đặc điểm nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý. 

2.  Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề 

xuất các hỗ trợ về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ. 
3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Can thiệp sớm cho 

trẻ phát triển trí tuệ  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 
- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 
3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Can thiệp sớm cho 

trẻ khiếm thính và 
khiếm thị  

1. Kiến thức:  

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 
nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 
- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 

- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các 
mức độ/hội chứng liên quan. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 
- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)       
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40 Nghệ thuật trang trí 

trong trường mầm 

non  

1. Kiến thức: 
Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non.  

2. Kỹ năng: 

Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng 
vào trang trí. 

3. Thái độ:  

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong  trang trí. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian. 

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non. 
- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Thiết kế và sắp đặt 

các góc học tập  

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí. 
- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí. 

2. Kỹ năng: 

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí; 
- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non;  năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường 

mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Tự làm đồ dùng dạy 

học ở mầm non   

1. Kiến thức:  

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và 

làm được các loại đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn  học trong chương trình giáo dục mầm non. 

2. Kỹ năng: 

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học 

3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng  thái độ tích cực, tự tin khi  ra 
trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế 
hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non. 

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

43 Tổ chức ngày lễ hội 

trong trường MN 

1. Kiến thức: 

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non 
- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non 

2. Kỹ năng 
- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non. 

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 
- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 
- Nghiêm túc trong học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)       

44 Đàn phím điện tử 

(Tự chọn) 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử. 
- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non. 

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non. 

2.  Kỹ năng 
- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non. 
3. Thái độ 

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc. 

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học. 
4. Năng lực 

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong 

trường Mầm non.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Thực hành xướng 

âm (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ 

dài các dạng tiết tấu đơn giản. 
- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao. 

2. Kỹ năng 

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá 
3. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, 

đặc biệt là các làn điệu dân ca. 
- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học 

hát, học nhạc cụ. 

4. Năng lực:  
- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc 

nhằm góp phần hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

46 Kĩ thuật ca hát cơ 

bản (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát 

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc … 

2. Kỹ năng 

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi. 

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài. 
- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là 

các làn điệu dân ca. 
3. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những 
bài hát cho trẻ mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

47 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm âm 
nhạc trong giáo dục 

mầm non (Tự chọn) 

1.  Kiến thức: 

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh 
lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy. 

2.  Kỹ năng 
- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ 

phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.  

- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non. 
3. Thái độ 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm.  
4. Năng lực 

- Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  

- Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)       
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48 Môi trường và con 

người (Tự chọn) 
1. Kiến thức 
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối 

quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 

người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu. 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm   
3. Thái độ 

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

- Năng lực hoạt động xã hội  

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Tiếng Việt thực 
hành (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt 
câu, chính tả, dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ 

công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận 
văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự 

nghiên cứu. 

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 
đúng trong thực tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt , sửu dụng chuấn mực và sáng tạo 

tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp nói và viết. 

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Giao tiếp với trẻ 

mầm non (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Củng  cố  và  hiểu  rõ  hơn  một  số kiến  thức  cơ  bản  về  giao  tiếp,  đặc  điểm  giao tiếp  và  các  biện  pháp  giáo  dục  

phát  triển  kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ mầm non 

2. Kỹ năng: Mô tả được vai trò của giao tiếp đối với sự phát triẻn của trẻ. Góp phần rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong 
việc sử dụng những biện pháp để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ.  

3. Thái độ: Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự  rèn luyện,  thức tôn trọng cá nhân trẻ, yêu thương, dịu dàng, kiên trì khi giao tiếp với 

trẻ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

51 Đánh giá an toàn 

trong giáo dục mầm 

non (Tự chọn) 

1. Kiến thức:  

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 
- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ. 

2. Kỹ năng: 
- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ; 

- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non; 

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 
- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ; 

- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

III Khối kiến thức nghiệp vụ        

  Bắt buộc         

52 Tâm lý học đại 

cương 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Giáo dục học đại 

cương  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 
  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 
 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Tâm lý học mầm 

non  

1. Kiến thức 

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ 

sinh đến 6 tuổi. 
- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non. 

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định. 

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục, 
thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non. 

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non. 

3. Thái độ 
- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non. 

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non. 

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ. 

55 Giáo dục học mầm 

non  

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non: 

1. Kiến thức: 

 Hiểu và phân tích được: 
 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non  

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. 

 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị 
cho trẻ em bước vào lớp 1 

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

2. Kĩ năng: Có được: 
+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non. 

+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà 
trường mầm non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1. 

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả 

tr 
3. Thái độ 

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non. 

+  Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề. 

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục  coi trẻ em  như con ngoan trong gia đình 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên mầm non. 

+  Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

56 Phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức: 
- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng: 
- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 

3. Thái độ 
- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ như một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 

4. Năng lực  
- Năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi 

trường xung quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,...  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

57 Phương pháp tổ 

chức cho trẻ mầm  

non làm quen với 
tác phẩm văn học  

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính 

nghệ thuật trên cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành 

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học 
một cách sáng tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá 

trị nội dung – nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng 

tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. 
3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 
+ Năng lực  

- Năng lực đặc thù:  

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 
+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học 

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật. 

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.   

58 Phương pháp hình 

thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức : Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội 

các biểu tượng toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép 

đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian.  
2. Kỹ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng 

tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản.  

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, 
người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực: 

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 
MN nói riêng  

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán 

cho trẻ MN. 
  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

59 Phương pháp giáo 

dục khoa học cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; 
- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

2. Kỹ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 
- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 
- Kỹ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục 

trẻ mầm non tìm hiểu, khám phá khoa học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

60 Phương pháp giáo 

dục âm nhạc cho trẻ 

mầm non  

1. Kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh 

lý lứa tuổi của trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc. 
- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 

phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Mầm non.  

2. Kỹ năng 
- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường 

Mầm non.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy 
trẻ phù hợp theo độ tuổi  

3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non. 
- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  

4. Năng lực 

- Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 
- Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục.  

61 Phương pháp tổ 

chức hoạt động tạo 
hình cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo 
điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm 

non 

2. Kỹ năng: 
Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ 

mầm non. 

3. Thái độ: 
 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

giáo dục trẻ. 

4. Năng lực  
- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Phương pháp giáo 
dục thể chất cho trẻ 

mầm non  

1. Kiến thức  
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm 

non: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC. 

2. Kỹ năng 

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non 

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non 

- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này. 
4. Năng lực  

- Năng lực giáo dục 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực dạy học TDTT 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Phương pháp dàn 
dựng chương trình 

nghệ thuật ở trường 

mầm non  

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề, 
2. Kỹ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình. 

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước. 

4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 
Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

chuyên ngành giáo 

dục mầm non  

1. Kiến thức:  
- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; 

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non; 

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm. 
2. Kỹ năng: 

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận; 

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu; 
- Lập đề cương nghiên cứu; 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Triển khai đề cương nghiên cứu; 
- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,… 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 

- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn; 
- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu  

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra; 

- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu 
3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 
- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục 

mầm non, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

65 Thực hành sư phạm 
1 

1. Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 
2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non 

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình 

thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề.. 
- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Thực hành sư phạm 
2 

- Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non: 
- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non. 

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non. 

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ. 

- Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non: 

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường; 

- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường; 
-  Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non: 

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ; 

- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

67 Thực hành sư phạm 
3 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kỹ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo 
dục trẻ em lứa tuổi mầm non). 

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, 

tổ chức trò chơi. 
3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non. 

- Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em. 
4. Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non. 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

68 Thực hành sư phạm 

4 

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm: 

- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học; 

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học; 
- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học. 

Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm: 

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học; 
- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học; 

- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học. 

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp;  
- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

69 Thực tập sư phạm 1   3 HK6 Theo quy chế TTSP 

70 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)       

71 Phương pháp tổ 

chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức: 

- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non.  

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ 
mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 
- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 
- Nghiêm túc trong học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 

đại trong giáo dục 
mầm non  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí 
tuệ…), sinh lí học thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non. 

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và 

phát triển năng khiếu cho trẻ. 
- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại 

2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 
- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non. 

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ 
mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

73 Giáo dục giới tính 

cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát 

triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia 
theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

2. Kỹ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm 

lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích 
mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 

khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố 

giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

74 Tư vấn trong giáo 
dục mầm non  

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm 
non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, 

nguyên lý giáo dục. Nắm được những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội.  
2. Kỹ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện 

thực tế.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để 
nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn 

75 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non  

1. Kiến thức: 

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non. 
- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy 

học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ. 

2. Kỹ năng:  
- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non. 

3.Thái độ: 

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện 
nay. 

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản 

thân. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn chuyên ngành 

thay thế  

  7 HK8   

76 Khóa luận tốt 

nghiệp   

  7 HK8   

  Môn học chuyên 
ngành thay thế  

  7 HK8   

77 Cơ sở và phương 

pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. 

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của 
khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học. 
- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 
- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra 

trường. 

4. Năng lực: 
Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt 

vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

78 Toán và phương 
pháp hình thành 

biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ. 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non.  
2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với 

các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng 
dạy ở trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 
những nội dung đã học trong thực tiễn. 

- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học 

có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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4. Năng lực  
 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 

mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 
mức độ sơ đẳng. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non. 

79 Cơ sở và phương 
pháp tổ chức cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn 
học  

1. Kiến thức:  
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

2. Kỹ năng: 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 
- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 
3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức 

đã học về tự nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

81 Phương pháp tổ 

chức hoạt động âm 

nhạc trong trường 

mầm non  

1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 
phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành. 
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non. 
- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 
- Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm 

nhạc trong trường mẫu giáo. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

82 Phương pháp tổ 
chức trò chơi và 

hoạt động tạo hình 

cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò 

chơi tạo hình, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo 

dục nghệ thuật cho trẻ mầm non 
2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản 

phẩm đồ chơi trẻ em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

giáo dục trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông. 
- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

  Tổng cộng    135     

  Sư phạm Giáo dục Mầm non (Áp dụng từ K45,46)       

I Khối kiến thức đại 

cương  

  21     

1 Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 

1. Kiến thức: 
 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi 

tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và 

truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng 
các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các 

quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 
  Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt 

động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc; Phát triển con 
người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội 

phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt 
động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Những Nguyên lý 
cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - lênin 2  

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng:  
- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ  được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

3. Thái độ  
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận chính 

trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là 

tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 
- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 

này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 

mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 
- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Thức ăn 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 
- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

9 Giáo dục thể chất 2 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 
(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 
+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 
(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 
+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  
- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

    59   

II.1 Khối kiến thức cơ 

sở của nhóm ngành  

    17   

12 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa 

học; Chức năng của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt;  
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam. 

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong 

nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ. 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có 

trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Văn học dân gian 

Việt Nam 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các 
thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:  
- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.  

3. Thái độ: 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Văn học trẻ em 1. Kiến thức 

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước. 

2. Kỹ năng 
- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. 

Đây là cơ sở để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác 

phẩm văn học. 
- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu. 

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  
+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả. 

- Năng lực đặc thù:  
+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Sinh lý trẻ em 1. Kiến thức 
- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em  giúp sinh viên hiểu được trẻ em có 

những đặc điểm khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể.  

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, 

đồng thời cũng là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này. 

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

16 Âm nhạc cơ bản 1. Kiến thức 

 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục 

toàn diện nhân cách trẻ.  
2. Kỹ năng: 

- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát 

tiêu biểu trong chương trình Mầm non. 
- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm. 
- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức 

bản thân. 

4. Năng lực: 
- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc.  

- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền. 

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

17 Mỹ thuật cơ bản  1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật: 

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật.  

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm 
có hình khối và phù điêu đơn giản. 

2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán. 

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo. 

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và 
phân tích được các ngôn ngữ mĩ thuật. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giáo dục hòa nhập 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học 

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 

và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng 
tật. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học. 

- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ 
mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành  

  42     

  Bắt buộc    32     

19 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt. 
2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt. 

3. Thái độ: Giúp sinh viên  có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 

và phong cách khi ra trường. 
Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt  để phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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20 Toán cơ sở 1. Kiến thức 

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng 

minh. 

2. Kỹ năng 
   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận 

với các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc 

giảng dạy ở trường mầm non. 
3. Thái độ 

  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 

những nội dung đã học trong thực tiễn. 
4. Năng lực  

- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho 

trẻ mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 

mức độ sơ đẳng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Cơ sở khoa học tự 
nhiên và xã hội 

1. Kiến thức:  
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 
2. Kỹ năng: 

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào 

trong đời sống cá nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non. 
3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Dinh dưỡng học trẻ 
em  

1. Kiến thức 
- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó. 

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm. 

- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em. 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non. 
- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Bệnh học trẻ em 1. Kiến thức 

- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho trẻ em;  

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non 

(tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục 
an toàn và sức khỏe cho trẻ;…) 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non. 
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non; 

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy 
sau này. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 
- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ. 

24 Chăm sóc và vệ sinh 

trẻ em 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của 
môi trường sống 

- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non 

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 
- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ 

2. Kỹ năng 

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 
- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ. 

- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non; 

3. Thái độ 
- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông 
tin và truyền thông 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Huấn luyện múa 1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng 

đồng, các nền văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.   
- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau 

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng 

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh 
- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc. 

3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động 

4. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi 

dạy học 

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 
2. Kỹ năng: 

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi; 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng 

để phục vụ học tập trong trường mầm non. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Giáo dục kĩ năng 
sống cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức: 
- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống.  

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng 
- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 
4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông,… 

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

28 Giáo dục thẩm mĩ 
cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  
- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em;  

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em. 

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng: 

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non. 

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục 
âm nhạc, tạo hình theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non. 

3. Thái độ: 

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 
- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 
trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục,  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Đánh giá trong giáo 
dục mầm non  

1. Kiến thức:  
- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm 

non. 

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 
- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng:  

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non. 

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 

- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn. 

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non. 
- Phân tích kết quả đánh giá. 

3. Thái độ 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Phát triển chương 
trình giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:   
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non. 
2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng: 
- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non. 

- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non. 
3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

31 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Knowledge:  

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education; 

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological 
characteristics of preschool children, theories of child development; 

Skills: 

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment; 
- Using English in research on preschool education. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ... 
Attitude: attentive and active in learning activities. 

Capacity (General capacity and specific capacity) 

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English. 
- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment. 

  Tự chọn         

  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)       

32 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức 
- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn. 

- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi.  

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến. 

- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số 

món ăn cho trẻ em. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Chế độ dinh dưỡng 
cho trẻ chăm sóc 

đặc biệt  

1. Kiến thức 
- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu 

hụt dinh dưỡng; những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt;  

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh 
dưỡng bào thai; Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm 

HIV. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho 

nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc. 

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 
- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD 

bào thai; Trẻ còi xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; ) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Chăm sóc và vệ sinh 

cho trẻ từ 0 đến 3 

tuổi  

1. Kiến thức:  

- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa. 

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi 

2. Kỹ năng 
- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi; 

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi; 

3. Thái độ 
- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành. 

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng đồng  

1. Kiến thức 

- Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình 
truyền thông và tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng. 

2. Kỹ năng 

- Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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cộng đồng. 
- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng. 

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 
4. Năng lực  

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 

phì. 
- Giáo dục  

+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4)        

36 Phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ khiếm thính  

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. 

2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết 
các kỹ năng cơ bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính. 

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục 

ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn. 
4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

37 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật 

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ 

và đặc điểm nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý. 

2.  Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề 
xuất các hỗ trợ về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ. 

3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

38 Can thiệp sớm cho 

trẻ phát triển trí tuệ  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 
nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 
- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 
- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

39 Can thiệp sớm cho 

trẻ khiếm thính và 

khiếm thị  

1. Kiến thức:  

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 
- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 
- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các 

mức độ/hội chứng liên quan. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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4. Năng lực  
- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù… 

  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)       

40 Nghệ thuật trang trí 

trong trường mầm 

non  

1. Kiến thức: 

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non.  

2. Kỹ năng: 
Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng 

vào trang trí. 
3. Thái độ:  

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong  trang trí. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian. 

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non. 

- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Thiết kế và sắp đặt 
các góc học tập  

1. Kiến thức:  
- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí. 

- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí. 

2. Kỹ năng: 
- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí; 

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non. 
4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non;  năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường 
mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Tự làm đồ dùng dạy 

học ở mầm non   

1. Kiến thức:  

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và 
làm được các loại đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn  học trong chương trình giáo dục mầm non. 

2. Kỹ năng: 

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học 
3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng  thái độ tích cực, tự tin khi  ra 

trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế 

hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non. 

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Tổ chức ngày lễ hội 

trong trường MN 

1. Kiến thức: 

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non 
2. Kỹ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non. 
- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 
- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)       
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44 Đàn phím điện tử 

(Tự chọn) 
1. Kiến thức: 
- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử. 

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non. 

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non. 
2.  Kỹ năng 

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử. 

- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non. 
3. Thái độ 

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc. 

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học. 
4. Năng lực 

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong 

trường Mầm non.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

45 Thực hành xướng 

âm (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ 

dài các dạng tiết tấu đơn giản. 
- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao. 

2. Kỹ năng 

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá 
3. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, 

đặc biệt là các làn điệu dân ca. 
- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học 

hát, học nhạc cụ. 

4. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc 

nhằm góp phần hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

46 Kĩ thuật ca hát cơ 

bản (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát 

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc … 
2. Kỹ năng 

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi. 

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài. 
- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là 

các làn điệu dân ca. 
3. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những 
bài hát cho trẻ mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

47 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm âm 
nhạc trong giáo dục 

mầm non (Tự chọn) 

1.  Kiến thức: 

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh 
lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy. 

2.  Kỹ năng 
- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ 

phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.  

- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non. 
3. Thái độ 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm.  
4. Năng lực 

- Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  

- Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  

  Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)       

48 Môi trường và con 

người (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối 

quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 
người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu. 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm   

3. Thái độ 
- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

- Năng lực hoạt động xã hội  
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Tiếng Việt thực 

hành (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt 

câu, chính tả, dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ 

công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 
2. Kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận 

văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự 

nghiên cứu. 
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt, sửu dụng chuấn mực và sáng tạo 

tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp nói và viết. 
4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

50 Giao tiếp với trẻ 

mầm non (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Củng  cố  và  hiểu  rõ  hơn  một  số kiến  thức  cơ  bản  về  giao  tiếp,  đặc  điểm  giao tiếp  và  các  biện  pháp  giáo  dục  

phát  triển  kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ mầm non 
2. Kỹ năng: Mô tả được vai trò của giao tiếp đối với sự phát triẻn của trẻ. Góp phần rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong 

việc sử dụng những biện pháp để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ.  

3. Thái độ: Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự  rèn luyện,  thức tôn trọng cá nhân trẻ, yêu thương, dịu dàng, kiên trì khi giao tiếp với 
trẻ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Đánh giá an toàn 

trong giáo dục mầm 

non (Tự chọn) 

1. Kiến thức:  

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ. 
2. Kỹ năng: 

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ; 

- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non; 
- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ; 

- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn. 
3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. 
- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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III Khối kiến thức nghiệp vụ        

  Bắt buộc         

52 Tâm lý học đại 

cương 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  
- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 
thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

53 Giáo dục học đại 
cương (Những vấn 

đề chung về Giáo 

dục học) 

1. Kiến thức: 
  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 
+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 
 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 
quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Tâm lý học mầm 

non  

1. Kiến thức 

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ 

sinh đến 6 tuổi. 
- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định. 
- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học. 
- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục, 

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non. 

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non. 
3. Thái độ 

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non. 

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non. 
- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Giáo dục học mầm 

non  

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non: 

1. Kiến thức: 
Hiểu và phân tích được: 

 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non  

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. 
 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị 

cho trẻ em bước vào lớp 1 

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 
2. Kĩ năng: Có được: 

+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non. 
+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà 

trường mầm non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1. 

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả 

tr 

3. Thái độ 

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non. 
+  Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề. 

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục  coi trẻ em  như con ngoan trong gia đình 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên mầm non. 

+  Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức: 

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng: 

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 
3. Thái độ 

- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ như một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 
4. Năng lực  

- Năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi 
trường xung quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,...  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

57 Phương pháp tổ 

chức cho trẻ mầm  
non làm quen với 

tác phẩm văn học  

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính 

nghệ thuật trên cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành 
2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học 

một cách sáng tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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trị nội dung – nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng 
tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. 

3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 
- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  
+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 

+ Năng lực  

- Năng lực đặc thù:  
+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học 

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật. 

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.   

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Phương pháp hình 

thành biểu tượng 
toán cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức : Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội 

các biểu tượng toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép 
đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian.  

2. Kỹ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng 

tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản.  
3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, 

người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực: 
 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 

MN nói riêng  

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán 

cho trẻ MN. 

  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Phương pháp giáo 
dục khoa học cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 
 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 
- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kỹ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục 
trẻ mầm non tìm hiểu, khám phá khoa học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

60 Phương pháp giáo 

dục âm nhạc cho trẻ 
mầm non  

1. Kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh 
lý lứa tuổi của trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Mầm non.  
2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường 

Mầm non.  
- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy 

trẻ phù hợp theo độ tuổi  

3. Thái độ 
- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  

4. Năng lực 
- Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục.  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Phương pháp tổ 
chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm 

non 
2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ 

mầm non. 
3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

giáo dục trẻ. 
4. Năng lực  

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Phương pháp giáo 

dục thể chất cho trẻ 

mầm non  

1. Kiến thức  

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm 

non: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC. 
2. Kỹ năng 

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non 

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non 
- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 
- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này. 

4. Năng lực  

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực dạy học TDTT 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

63 Phương pháp dàn 

dựng chương trình 

nghệ thuật ở trường 
mầm non  

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề, 

2. Kỹ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình. 

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước. 
4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

64 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

chuyên ngành giáo 
dục mầm non  

1. Kiến thức:  

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; 

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non; 
- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng: 
- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận; 

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu; 

- Lập đề cương nghiên cứu; 
- Triển khai đề cương nghiên cứu; 

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,… 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn; 

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu  

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra; 
- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục 
mầm non, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

65 Thực hành sư phạm 

1 

1. Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

3. Thái độ: 
- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non 

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình 
thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

66 Thực hành sư phạm 

2 

- Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non: 

- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non. 

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non. 
- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ. 

- Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non: 

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường; 
- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường; 

-  Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non: 

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ; 
- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Thực hành sư phạm 

3 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kỹ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo 

dục trẻ em lứa tuổi mầm non). 
2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, 

tổ chức trò chơi. 

3. Thái độ: 
- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non. 

- Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 
- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em. 

4. Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non. 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Thực hành sư phạm 

4 

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm: 

- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học; 
- Năng lực thiết kế môi trường dạy học; 

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học. 

Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm: 
- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học; 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học; 
- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học. 

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp;  

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

69 Thực tập sư phạm 1   3 HK6 Theo quy chế TTSP 

70 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)       

71 Phương pháp tổ 
chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức: 
- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non.  

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng 
- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ 

mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 
- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 
- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 
đại trong giáo dục 

mầm non  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí 

tuệ…), sinh lí học thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non. 

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và 
phát triển năng khiếu cho trẻ. 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại 

2. Kỹ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non. 

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại. 
3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ 

mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Giáo dục giới tính 
cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát 
triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia 

theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

2. Kỹ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm 
lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích 

mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 
khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố 

giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

74 Tư vấn trong giáo 

dục mầm non  

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm 

non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, 

nguyên lý giáo dục. Nắm được những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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chức xã hội.  
2. Kỹ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện 

thực tế.  

3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để 
nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

75 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non  

1. Kiến thức: 

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non. 
- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy 

học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ. 

2. Kỹ năng:  
- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non. 

3. Thái độ: 

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện 
nay. 

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản 

thân. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn chuyên ngành 

thay thế  

  7 HK8   

76 Khóa luận tốt 

nghiệp   

  7 HK8   

  Môn học chuyên 
ngành thay thế  

  7 HK8   

77 Cơ sở và phương 

pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. 

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của 
khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học. 
- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 
- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra 

trường. 

4. Năng lực: 

Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt 

vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

78 Toán và phương 
pháp hình thành 

biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ. 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non.  
2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với 

các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng 
dạy ở trường mầm non. 

3. Thái độ 

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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những nội dung đã học trong thực tiễn. 
- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học 

có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực  
 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 

mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 
mức độ sơ đẳng. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non. 

79 Cơ sở và phương 
pháp tổ chức cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn 
học  

1. Kiến thức:  
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

2. Kỹ năng: 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 
- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 
3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức 

đã học về tự nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

81 Phương pháp tổ 
chức hoạt động âm 

nhạc trong trường 

mầm non  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 
phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành. 
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non. 
- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 
- Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm 

nhạc trong trường mẫu giáo. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

82 Phương pháp tổ 
chức trò chơi và 

hoạt động tạo hình 

cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò 

chơi tạo hình, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo 

dục nghệ thuật cho trẻ mầm non 
2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản 

phẩm đồ chơi trẻ em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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giáo dục trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo. 

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông. 
- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

  Tổng cộng    135     

  Sư phạm Giáo dục Mầm non (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Khối kiến thức đại 

cương  

  22     

1 Triết học Mác - Lê 

nin  

1. Mục tiêu học phần 

- Người học có những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

- Giúp cho người học có thể giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn trên cơ sở vận dụng thế giới 

quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần. 

- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác. 
- Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin. 

-Giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - 

xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước dựa trên quan điểm của triết học Mác – Lênin. 
- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 

Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin. 

- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã 
hội. 

- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - 

Lênin trong xã hội 

3 HK I Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lê nin  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần  

- Phân tích được những nội dung cơ bản của   kinh tế chính trị Mác – Lênin 
- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

2 HKII Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH - Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề 

mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào giải thích những vấn đề thực tiễn về CNXH. 
- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để giải thích được những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

- Tích cực tham gia học tập và nghiên cứu CNXH khoa học. 

2 HKIII Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Việt Nam. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức, tham gia các hoạt động học tập về các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam  

1. Mục tiêu học phần  
- Người học có những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 

những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

- Người học có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy luật 
lịch sử vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng cho người học lòng tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 

của Đảng. 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 
(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 

– 2018). 
- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong 

công việc và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Tiếng Anh B1.1 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  
- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 
- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

- Có khả năng thuyết trình 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày. 
- Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm, ví dụ như câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi, kinh 

nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình. 

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng. 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống thường ngày như tổ chức 

cho chuyến du lịch,  đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tiếng Anh B12  1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 
và công việc thường ngày  

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails, viết sơ yếu lý lịch, 

đặt hàng trực tuyến, tham gia phỏng vấn xin việc... 

- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

8 Tiếng Anh B13 1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

-  Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 
và công việc thường ngày  

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 

- Có thể sử dụng ngôn ngữ phù hợp để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails trang trọng, viết 

báo, viết tiểu sử, viết bài nhận xét đấnh giá, thuyết trình hay thảo luận... 

- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

2 HK3  Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Tin học 1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 
khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 

nhận tài liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 

việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 
trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 
- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

10 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu học phần  

- Người học có những kiến thức cơ bản về vấn đề lý luận chung nhà nước và pháp luật và một số bộ luật quan trọng trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 1 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 

thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 

- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 2 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  1 HK2   

  Bóng bàn 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật chuyền được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao.  

  Cầu lông 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cờ vua được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn cờ vua. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cờ vua. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đá cầu.  

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn đá cầu.  

  Điền kinh 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn điền kinh.  

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn điền kinh.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật thể dục nhịp điệu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn thể dục nhịp điệu. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn thể dục nhịp điệu. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật taewondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn võ taewondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn võ taewondo. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

  1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 3 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  1 HK3   

  Bóng bàn 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật chuyền được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Bóng rổ 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cờ vua được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn cờ vua. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cờ vua. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đá cầu.  
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn đá cầu.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn điền kinh.  
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn điền kinh.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật thể dục nhịp điệu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn thể dục nhịp điệu. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn thể dục nhịp điệu. 

  Võ Taewondo 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật taewondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn võ taewondo. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn võ taewondo. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 
(ngành GDMN) 

  1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

    59   

II.1 Khối kiến thức cơ 

sở của nhóm ngành  

    17   

14 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết đối với việc hiểu về một nền văn hoá nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. 

- Hình thành các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu một số vấn đề về văn hoá; kĩ 
năng  vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong 

nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách trẻ. 

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, hình thành niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu được những khái niệm cơ bản liên quan đến môn học. 

- Nhớ, hiểu được những tri thức cơ bản về văn hoá nói chung 

- Nhớ, hiểu được những tri thức cơ bản về văn hoá Việt Nam  

- Ứng dụng tri thức phục vụ hoạt động dạy học ở mầm non 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Văn học dân gian 

Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn học dân gian Việt Nam: Khái niệm, đặc trưng, vai trò của văn học dân gian, các giai đoạn 

phát triển, các thể loại văn học dân gian Việt Nam 
- Hình thành các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian; kĩ năng phân tích tác phẩm văn học 

dân gian theo đặc trưng thể loại – phân tích tác phẩm văn học dân gian, kĩ năng vận dụng tác phẩm văn học dân gian trong trường 

mầm non. 
- Yêu thích và có ý thức vận dụng tác phẩm văn học dân gian vào các hoạt động giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của văn học dân gian Việt Nam: Khái niệm, đặc trưng, vai trò của văn học dân gian, các giai đoạn 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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phát triển, phân loại các thể loại văn học dân gian. 
- Nhớ, hiểu được những đặc trưng cơ bản và vai trò của một số thể loại văn học dân gian Việt Nam gần với trẻ mầm non (thần thoại, 

truyện cổ tích, truyền thuyết, đồng dao, câu đố…). 

- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật cơ bản của một số tác phẩm văn học dân gian gần gũi với mầm non. 
- Lựa chọn được tác phẩm văn học dân gian phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào một số hoạt động làm quen với tác 

phẩm văn học cho trẻ mầm non: đọc diễn cảm, kể diễn cảm, kể chuyện sáng tạo, đóng kịch… 

16 Văn học trẻ em 1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp những kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước qua hệ thống những tác phẩm văn học ưu tú dành cho các 

em. Qua đó, giúp cho người học nâng cao trình độ nhận thức xã hội, con người, làm phong phú, tâm hồn, tình cảm, bồi dưỡng một 

thái độ sống giàu tính nhân văn, phù hợp với giáo dục mầm non.  
- Hình thành ở người học một số  kĩ năng như: kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước 

khi đem đến cho trẻ. Đây là cơ sở để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ 

làm quen với tác phẩm văn học. 
- Yêu thích và có ý thức vận dụng tác phẩm văn học trẻ em phù hợp vào các hoạt động giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của văn học trẻ em Việt Nam: Khái niệm văn học trẻ em, đặc trưng của văn học trẻ em, quá trình 
hình thành và phát triển văn học trẻ em ở Việt Nam. 

- Nhớ, hiểu được đóng góp của những tác giả đã tạo nên diện mạo cho văn học trẻ em Việt Nam thông qua tìm hiểu giá trị nội dung - 

nghệ thuật của những sáng tác tiêu biểu.  
 - Nhớ, hiểu về những đóng góp của văn học trẻ em nước ngoài trong quá trình hội nhập, đổi mới đất nước thông qua tìm hiểu một số 

tác giả - tác phẩm và thể loại tiêu biểu, gần gũi với trẻ mầm non. 

- Lựa chọn được thể loại, tác phẩm văn học trẻ em phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào tổ chức hoạt động làm quen 
với tác phẩm văn học cũng như một số hoạt động khác ở trường mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Sinh lý trẻ em 1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo giải phẫu, chức năng sinh lý các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em. 

- Hiểu các kiến thức về đặc điểm cấu tạo giải phẫu – sinh lý của  trẻ em lứa tuổi mầm non để hình thành kĩ năng vận dụng hiệu quả 

kiến thức vào quá trình chăm sóc trẻ em lứa tuổi mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non, đánh giá sự phát triển của trẻ,  giải thích 

được một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  
- Hình thành thái độ tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập để hiểu các kiến thức về đặc điểm cấu tạo giải phẫu và sinh lý các 

hệ cơ quan của cơ thể trẻ em lứa tuổi mầm non và vận dụng hiệu quả vào quá trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em 

lứa tuổi mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được cơ thể là một thể thống nhất và là một hệ thống tự điều chỉnh. Tổng hợp được các đặc điểm chung của cơ thể trẻ em. 

Đánh giá được sự giống nhau và khác nhau giữa cơ thể trẻ em và cơ thể người lớn. 
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của giải phẫu – sinh lý trẻ em: hệ thần kinh, cơ quan phân tích, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, 

hệ vận động, hệ bài tiết, hệ nội tiết, hệ sinh sản. 

- Phân tích được đặc điểm phát triển của các thời kì của cơ thể. Biết được các chỉ số phát triển thể lực của trẻ, biết cách sử dụng biểu 
đồ tăng trưởng. Vận dụng kiến thức về biểu đồ tăng trưởng để đánh giá sự sinh trưởng phát triển ở trẻ mầm non.  

- Nhớ, hiểu được những đặc điểm cấu tạo, sinh lý các hệ cơ quan của cơ thể trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc,vệ sinh các hệ cơ quan 

và cơ thể của trẻ em. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Âm nhạc cơ bản 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững các nội dung, các kiến thức môn học nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề âm nhạc 
- Vận dụng kiến thức môn học để giải quyết các tác phẩm âm nhạc cụ thể 

Có khả năng chuyển đổi những ký hiệu âm nhạc thành âm thanh 

- Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định được vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu cần trả lời (chứa đựng mâu thuẫn giữa lý thuyết hiện có và thực tiễn). 

- Nắm vững các kiến thức môn học  
- Sử dụng được các kỹ thuật xử lí thông tin vào xử lí tư liệu thu được: Vận dụng các kiến thức môn học để giải quyết các vấn đề Âm 

Nhạc 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có khả năng chuyển đổi những ký hiệu âm nhạc sang âm thanh 
- Thể hiện ý thức chyên cần trong học tập 

19 Mỹ thuật cơ bản  1. Mục tiêu học phần  

- Tìm hiểu và phân tích được các yếu tố và nguyên lý tạo hình cơ bản trong sản phẩm mĩ thuật 
- Thực hành được một số thể loại tạo hình cơ bản và tạo ra sản phẩm đơn giản (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép) 

- Đánh giá được các sản phẩm tạo hình đơn giản. Lựa chọn được các sản phẩm tạo hình để vận dụng vào cuộc sống, học tập. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được khái niệm, lược sử về mĩ thuật, nêu được một số loại hình và chất liệu mĩ thuật  

- Trình bày đặc điểm của điểm, đường nét, mảng, khối, mầu sắc trong mĩ thuật 

- Phân tích được một số bố cục đơn giản trong nghệ thuật tạo hình 
- Trình bày được sơ lược về nguyên lí thị giác, luật xa gần 

- Hòa sắc được màu theo tone đơn giản trên sản phẩm tạo hình 

- Thực hành tạo ra được sản phẩm đơn giản theo một số thể loại tạo hình (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép) 
- Lựa chọn, trưng bày, phân tích và đánh giá cơ bản được sản phẩm tạo hình đơn giản 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Giáo dục hòa nhập 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 
và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 

Sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết về việc tổ chức GDHN TKT trong trường mầm non (thiết kế, xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non). 
Sinh viên có hiểu biết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật can thiệp và hỗ trợ chăm sóc - giáo dục TKT theo đặc trưng dạng 

tật (trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ khó khăn về nhận thức, trẻ khuyết tật ngôn ngữ) ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật. 

Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng khuyết tật ở trẻ em lứa tuổi mầm non. 

Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và vận dụng các biện pháp hỗ trợ chăm sóc-giáo dục TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non. 

Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục hòa nhập cho TKT theo từng dạng tật ở trường mầm non. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Khái quát được khái niệm, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh các dạng tật ở trẻ; khái niệm phát hiện sớm và can thiệp sớm, nhu 

cầu và khả năng của trẻ khuyết tật,   

- Phân tích được các ưu nhược điểm của từng hình thức giáo dục trẻ khuyết tật, 
- Hiểu chương trình, mục tiêu, nội dung GDHN; phương pháp, hình thức tổ chức GDHN ở mầm non. Hiểu và phân tích được yêu cầu, 

nội dung, tiến trình xây dựng KHGDCN cho TKT mầm non. 

- Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục TKT trong trường mầm non theo từng dạng tật thông qua các lĩnh vực/hoạt động giáo 
dục khác.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành  

  42     

  Bắt buộc    32     

21 Tiếng Việt 1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 
và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 

Sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết về việc tổ chức GDHN TKT trong trường mầm non (thiết kế, xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non). 
Sinh viên có hiểu biết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật can thiệp và hỗ trợ chăm sóc - giáo dục TKT theo đặc trưng dạng 

tật (trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ khó khăn về nhận thức, trẻ khuyết tật ngôn ngữ) ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật. 

Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng khuyết tật ở trẻ em lứa tuổi mầm non. 

Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và vận dụng các biện pháp hỗ trợ chăm sóc-giáo dục TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục hòa nhập cho TKT theo từng dạng tật ở trường mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của tiếng Việt: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách.  

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của tiếng Việt liên quan tới phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
- Vận dụng những kiến thức tiếng Việt vào việc xác định những lỗi phát âm cơ bản của trẻ mầm non và những phương pháp để khắc 

phục những lỗi phát âm đó. 

- Có ý thức tích luỹ ngôn ngữ, làm giàu ngữ liệu để vận dụng vào hoạt động dạy học. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

22 Toán cơ sở 1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh. 
- Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có 

thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể trong thực tế cuộc sống cũng như hiểu chính xác bản chất và vận dụng vào các hoạt động làm quen 

với toán ở trường mầm non. 
- Có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực 

tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của toán cơ sở từ đó giải được các bài tập được giao và phát triển tư duy logic. 

- Hiểu đúng bản chất của một số biểu tượng Toán ở chương trình GDMN gắn với các kiến thức cơ sở Toán. 
- Lựa chọn được các kiến thức toán phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào hoạt động hình thành biểu tượng Toán cho 

trẻ MN. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Cơ sở khoa học tự 

nhiên và xã hội 

1. Mục tiêu học phần  

- Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: 

gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương 

tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 

- Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non 

khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào trong đời sống cá nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non. 
- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nêu các kiến thức về khoa học tự nhiên: thực vật, động vật, vật chất, năng lượng, trái đất, hệ mặt trời, con người và sức khỏe. 

- Trình bày được đặc điểm, vai trò, chức năng, tính chất của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên: thực vật, động vật, vật chất, năng 

lượng, trái đất, hệ mặt trời, con người và sức khỏe. 
- Thực hành quan sát một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên: thực vật, động vật, vật chất, năng lượng, trái đất, hệ mặt trời, con 

người và sức khỏe. 

- Tìm kiếm, sưu tầm được thông tin liên quan đến các sự vật hiện tượng trong tự nhiên để giải thích cho các hiện tượng thường gặp. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng nội dung học tập giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. 

- Nêu được các kiến thức về khoa học xã hội: gia đình, trường mầm non, Việt Nam, di tích lịch sử, phương giao thông và thông tin 

liên lạc, Bác Hồ. 
- Trình bày được đặc điểm, vai trò, chức năng, tính chất của các sự vật, hiện tượng trong xã hội: gia đình, trường mầm non, Việt Nam, 

di tích lịch sử, phương giao thông và thông tin liên lạc, Bác Hồ. 

- Thực hành quan sát một số sự vật, hiện tượng trong xã hội: gia đình, trường mầm non, Việt Nam, di tích lịch sử, phương giao thông 
và thông tin liên lạc, Bác Hồ. 

- Tìm kiếm, sưu tầm được thông tin liên quan đến các sự vật hiện tượng trong xã hội để giải thích cho các hiện tượng thường gặp. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng nội dung học tập giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. 
- Lựa chọn được các kiến thức cơ sở khoa học tự nhiên, xã hội phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào hoạt động khám 

phá khoa học cho trẻ MN. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Dinh dưỡng học trẻ 

em  

1. Mục tiêu học phần  

- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng về dinh dưỡng trẻ em trong nuôi dưỡng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở các cơ sở 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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giáo dục mầm non. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trong giáo dục dinh dưỡng trẻ; tư vấn nuôi dưỡng, giáo dục dinh 

dưỡng trẻ ở cộng đồng; nghiên cứu đề xuất được các gải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích chăm sóc dinh dưỡng trẻ em và có ý thức vận dụng vào các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 
tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được tầm quan trọng của năng lượng, các chất dinh dưỡng và thực phẩm đối với cơ thể. Giải thích được ảnh hưởng của các yếu 
tố đến việc hấp thu, sử dụng các chất dinh dưỡng của cơ thể. Vận dụng được những hiểu biết này trong nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 

- Biết được nhu cầu, nguyên tắc, chế độ nuôi dưỡng trẻ mầm non ở các độ tuổi. Xây dựng được thực đơn khoa học, khẩu phần ăn cân 

đối hợp lí cho trẻ. Xác định được các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức ăn bán trú cho trẻ. 
- Xác định được các biện pháp phòng chống một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em, vận dụng được trong chăm 

sóc dinh dưỡng trẻ. Thiết kế được phiếu khảo sát tìm hiểu thực trạng phòng chống một số bệnh dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em. 

- Hiểu được các nội dung hoạt động dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ; giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện 

được việc cân, đo trẻ, đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của trẻ qua các số đo. Thiết kế được các hoạt động tích hợp nội dung giáo 

dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non phù hợp độ tuổi. 
- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

25 Bệnh học trẻ em 1. Mục tiêu học phần  

- Sử dụng được kiến thức bệnh học trẻ em vào giảng dạy phần chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Vận dụng thành công kiến thức bệnh học trẻ em để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
- Thực hiện thành công các thực nghiệm về bệnh học trẻ em trong giảng dạy, trải nghiệm và trong nghiên cứu khoa học. 

- Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức bệnh học trẻ em ở các 

cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 
- Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức bệnh học trẻ em để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

- Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nêu được khái niệm sức khỏe; khái niệm bệnh; sơ lược về tình hình sức khỏe, bệnh tật của trẻ em Việt Nam; Chương trình y tế 

Quốc gia về chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nội dung CSSKBĐ và chiến lược ưu tiên CSSKBĐ cho trẻ em; 

- Đánh giá được thực trạng thực hành CSSKBĐ cho trẻ em tại cộng đồng – ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. 
- Thực hiện thành công các một số nội dung thực hành CSSKBĐ cho trẻ mầm non. 

- Phân tích được bệnh ở hệ tiêu hóa; Bệnh ở hệ hô hấp; Bệnh hệ tiết niệu; Bệnh về mắt; Bệnh về răng. Tầm quan trọng của vệ sinh 

chăm sóc trẻ mầm non đối với công tác phòng chống bệnh thường gặp ở trẻ.  
 - Nhận biết và phân biệt được một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Hướng dẫn trẻ thực hành vệ sinh tốt để phòng ngừa bệnh tật. Thực 

hành chăm sóc trẻ bị bệnh đúng cách. Tư vấn cho cộng đồng cách chăm sóc trẻ bệnh và nâng cao hiệu quả phòng, chống các bệnh 

thường gặp ở trẻ em. 
- Phân tích được đặc điểm của bệnh truyền nhiễm; Sức đề kháng của cơ thể với bệnh truyền nhiễm; Con đường lây truyền bệnh truyền 

nhiễm; Nguyên lí phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Biện pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ; Đặc điểm và mức độ nguy hại 
của bệnh truyền nhiễm đối với trẻ mầm non. 

-  Xây dựng và thực hiện quy trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường mầm non. Nhận biết được một số bệnh truyền 

nhiễm thường gặp ở trẻ em. Chăm sóc được trẻ bị bệnh đúng cách. 
- Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc; Đường đưa thuốc vào cơ thể. Tai biến do thuốc. Cách dùng thuốc 

cho trẻ em. Thực trạng lạm dụng thuốc khi điều trị bệnh cho trẻ em tại cộng đồng và những hậu quả có thể xảy ra. 

-  Nhận biết và biết sử dụng một số loại thuốc thiết yếu phòng, chữa bệnh cho trẻ. Tư vấn cho cộng đồng sử dụng thuốc đúng cách khi 
điều trị bệnh cho trẻ em. 

- Thực hành được kĩ thuật sơ cứu một số tại nạn thường gặp cho trẻ. 

- Vận dụng: Thao tác chính xác một số kĩ thuật điều dưỡng cơ bản. Sơ cứu đúng cách một số tai nạn thường gặp cho trẻ mầm non. 
(chảy máu cam; vết thương phần mềm; bỏng nhiệt; …) 

- Nêu được tầm quan trọng của việc tạo môi trường an toàn cho trẻ (về thể lực, về tâm lí, về tính mạng); Tầm quan trọng và mục tiêu 

giáo dục sức khỏe cho trẻ em; Nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện giáo dục sức khỏe cho trẻ em; 
Vận dụng:-Tạo lập và tư vấn cho phụ huynh tạo lập môi trường an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non; 

- Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, tránh tai nạn cho trẻ mầm non. 

-Thực hiện các hoạt động giáo dục sức khỏe cho trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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26 Chăm sóc và vệ sinh 

trẻ em 
1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu rõ các kiến thức nền tảng về vệ sinh học; Phân tích được các giai đoạn phát triển lứa tuổi sức khỏe và sự phát triển thể chất của 

trẻ em; Trình bày được nội dung liên quan đến vệ sinh các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể; vệ sinh trong giáo dục thể chất; vệ sinh 

quần áo; Phân tích được nội dung, phương pháp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ em; Phân tích được vệ sinh môi trường, vệ sinh 
môi trường trường mầm non. 

- Thực hành được vệ sinh thân thể, vệ sinh trường mầm non; Đánh giá được chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non; đánh giá thói 

quen văn hóa vệ sinh của trẻ mầm non.; Thiết kế và tổ chức được kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ 
- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo 

luận, thực hành; Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Hiểu rõ các kiến thức nền tảng về vệ sinh học như: Vi sinh vật và truyền nhiễm, kí sinh trùng từ đó đề xuất các biện pháp phòng 

tránh các bệnh do vi sinh vật gây nên; Phân tích được các giai đoạn phát triển lứa tuổi sức khỏe và sự phát triển thể chất của trẻ em từ 

đó xây dựng chế độ chăm sóc và giáo dục hợp lí; Trình bày được vai trò, nguyên tắc, quy trình vệ sinh các cơ quan, hệ cơ quan trong 

cơ thể; vệ sinh trong giáo dục thể chất; vệ sinh quần áo. 

- Phân tích được nội dung, phương pháp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ em. Phân tích được vai trò, cách thức tiến hành vệ sinh 
môi trường, vệ sinh môi trường trường mầm non. 

-Thực hành được vệ sinh thân thể, vệ sinh trường mầm non; Đánh giá được chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non; đánh giá thói 

quen văn hóa vệ sinh của trẻ mầm non. 
- Thiết kế và tổ chức được kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Huấn luyện múa 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nghệ thuật múa và sử dụng tác phẩm động tác múa cơ bản trong hoạt động giáo dục trong trường 
Mầm non  

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: Kĩ năng lựa chọn ngôn ngữ động tác múa, kĩ năng phân tích động tác múa, kĩ năng 

đánh giá tác động tác múa, kĩ năng lựa chọn tác phẩm múa, kĩ năng thực hành biểu diễn tác phẩm múa. Kỹ năng nghe âm nhạc. Kỹ 

năng kết hợp ngôn ngự đọng tác múa với âm nhạc. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích nghệ thuật múa và có ý thức vận dụng động tác múa và tác phẩm múa vào các hoạt động giáo dục 

tại trường mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản nghệ thuật múa các dân tộc việt nam trong bậc học Mầm non: Khái niệm, đặc điểm, khả năng sử 

dụng động tác múa và kết hợp với âm nhạc theo từng nhóm tuổi 
- Nhớ, hiểu, phân tích được những phương pháp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ động tác múa của từng dân tộc khác nhau trong giáo dục 

mầm non. 

- Đánh giá được tác phẩm nghệ thuật múa có nội dung tốt có động tác múa đẹp và hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đồng thời vận dụng 
các lý thuyết và phương pháp để sử dụng hiệu quả các tác phẩm nghệ thuật múa. 

- Hiểu các động tác múa dân tộc Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Khơ me, và nghệ thuật múa Balle vào hoạt động dạy múa và vận động 
của trẻ theo các chủ đề và các bài múa theo lứa tuổi. Phân tích được động tác, lời bài hát, kết cấu tác phẩm, trang phục, đạo cụ của tác 

phẩm múa... Đánh giá được hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm được lựa chọn. Vận dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành trong hoạt 

động giảng dạy. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

28 Đồ chơi trẻ em 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp kiến thức cơ bản về đồ chơi trẻ em, đặc điểm hoạt động chơi của trẻ mầm non. 

- Hướng dẫn người học tạo ra đồ chơi đơn giản cho trẻ mầm non. 
- Hình thành ý thức sử dụng các sản phẩm đồ chơi tự làm để tổ chúc được trò chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được khái niệm đồ chơi và và đặc điểm hoạt động trò chơi của trẻ mầm non. 
- Phân loại được vật liệu và thể loại đồ chơi trẻ em phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non 

- Thiết kế được sản phẩm đồ chơi theo các hình khác nhau 

- Lựa chọn hình thức, kĩ thuật để gia công được các vật liệu tự nhiên, tái chế, mua có sẵn, … để tạo ra các sản phẩm đồ chơi đơn giản 
cho trẻ mầm non 

- Làm được đồ chơi phục vụ các mục đích giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non (Đồ chơi vận động, đô chơii thông minh, 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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đồ chơi theo chủ đề, đồ chơi dân gian, đồ chơi học tập theo môn học) 
- Viết được kịch bản và sử dụng sản phẩm đồ chơi để tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non 

- Thể hiện trách nhiệm và tự chủ trong học tập, nghiên cứu cá nhân và làm việc nhóm 

29 Giáo dục kĩ năng 
sống cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về giáo dục kĩ năng sống: khái niệm; vai trò; cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ 

mầm non; các phương pháp, hình thức tiến hành giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non 

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt 
động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non; kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non; các kĩ 

năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình; các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

- Yêu thích môn học; có ý thức nghiêm túc trong học tập, có ý thức chủ động trong tiếp nhận  vấn đề 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết một số kiến thức cơ bản: khái niệm, phân loại, ý nghĩa của kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non, biết mục tiêu, 

nguyên tắc, con đường giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 
- Biết và phân tích một số kĩ năng sống cơ bản cần giáo dục cho trẻ mầm non 

- Hiểu và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non trong một hoạt động cụ thể. 

- Thiết kế các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non phù hợp với các hoạt động giáo dục ở trường mầm non. 
- Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Giáo dục thẩm mĩ 
cho trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về mĩ học và phương pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ em lứa tuổi mầm non  

- Hình thành các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em mầm non , kĩ năng xây 

dựng môi trường giáo dục mang tính thẩm mĩ…;phát triển các kĩ năng về làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, đánh giá … 
- Yêu thích cái đẹp, có khả năng sáng tạo cái đẹp; có ý thức xây dựng và phát triển tình yêu đối với caí đẹp ở trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của mĩ học: Khái niệm, Khách thể thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ, mối quan hệ giữa khách thể thẩm mĩ 

và chủ thể thẩm mĩ… Nêu và phân tích được các ví dụ cụ thể.  

- Nhớ, hiểu được: Đối tượng nhiệm vụ của giáo dục thẩm mĩ ở mầm non, Cơ sở của giáo dục thẩm mĩ ở mầm non, Nguyên tắc giáo 

dục thẩm mĩ ở giáo dục mầm non, Các phương pháp giáo dục thẩm mĩ ở giáo dục mầm non. 
- Thiết kế được các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non (giáo dục thẩm mĩ qua tạo hình, giáo dục thẩm mĩ qua âm nhạc, 

giáo dục thẩm mĩ qua làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động khác) 

- Đánh giá được khả năng lĩnh hội và sáng tạo cái đẹp ở trẻ mầm non.  
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu biết cơ bản về hoạt động đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non 

- Đánh giá được chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non 
- Xây dựng được kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 
- Thành thạo việc sử dụng đánh giá sự phát triển của trẻ để nâng cao hiệu quả quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được các nội dung kiến thức nền tảng của đánh giá trong giáo dục mầm non  
- Trình bày được mục đích, nội dung và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non 

- Vận dụng được lý luận cơ bản về đánh giá chương trình giáo dục mầm non để xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá thực hiện 

chủ đề 
- Xây dựng được kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non 

- Đề xuất được các điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phù hợp với kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ 
- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động đánh giá 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu về đánh giá trong giáo dục mầm non 

- Nghiêm túc, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện đánh giá 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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32 Phát triển chương 

trình giáo dục mầm 

non 

1. Mục tiêu học phần  
- Trang bị các kiến thức cơ bản chương trình, chương trình giáo dục mầm non, thiết kế và thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở 

những mức độ cơ bản.  

- Hình thành, phát triển các năng lực về hợp tác, giao tiếp, thiết kế chương trình, vận dụng tri thức, phát triển chương trình giáo dục… 
- Yêu thích và có ý thức xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ mầm non và các điều kiện thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được các khái niệm cơ bản liên quan đến học phần như chương trình, chương trình giáo dục mầm non; đặc điểm của trẻ 
mầm non  

- Trình bày được các mức độ phát triển chương trình giáo dục mầm non.  

- Nêu và phân tích được các quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non. 
- Vận dụng được để xây dựng được chương trình giáo dục mầm non ở những mức độ cơ bản  

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp vốn từ vựng Tiếng Anh cơ bản trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Sử dụng vốn từ vựng Tiếng Anh trong giáo dục mầm 

non ở các hoạt động giảng dạy. 

- Hình thành và phát triển các năng lực chung (giao tiếp, hợp tác), năng lực đặc thù (sử dụng Tiếng Anh trong lớp học mầm non) 
- Xây dựng và phát triển ý thức vận dụng Tiếng Anh trong các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về các chủ đề: Children body, Family and school  
- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về các chủ đề: Plants and Animals, Jobs and transports 

- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về chủ đề: Vietnam my country 

- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về các chủ đề: Fairy tails (Vietnamese fairy tails, Grimm’s fairy tales, Andersen’s fairy tales) 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn         

  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)       

34 Kĩ thuật nấu ăn 1. Mục tiêu học phần  
- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng về  kĩ thuật nấu ăn trong  nuôi dưỡng trẻ  ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về kĩ thuật nấu ăn trong giáo dục dinh dưỡng trẻ; tư vấn nuôi dưỡng  trẻ ở cộng đồng. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích chế biến món ăn và có ý thức vận dụng vào các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường 
mầm non.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nắm được đặc điểm nguyên liệu và vận dụng được trong lựa chọn và bảo quản nguyên liệu chế biến món ăn  
- Hiểu được biến đổi của các chất dinh dưỡng, màu sắc, mùi vị nguyên liệu trong quá trình chế biến và biết vận dụng hạn chế tổn thất 

dinh dưỡng và nâng giá trị cảm quan của món ăn. 

- Nắm được đặc điểm, cách thức sử dụng và vận dụng được trong sử dụng trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp hiệu quả, an toàn.  
- Nắm được khái quát về phương pháp chế biến món ăn. Thực hành thành công sơ chế và chế biến một số món ăn dùng cho trẻ mầm 

non. 

- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Chế độ dinh dưỡng 

cho trẻ chăm sóc 

đặc biệt  

1. Mục tiêu học phần  

- Nhận diện được những nhóm trẻ cần chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt. Phân tích được chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc 

biệt. 
- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng về chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt trong nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục 

mầm non và tư vấn nuôi dưỡng trẻ ở cộng đồng. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt và có ý thức vận dụng vào các hoạt 
động nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu và thực hành chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt. Nhận dạng được các đối 
tượng trẻ cần chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt. 

- Xác định được trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng bào thai. Xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ sinh non, trẻ 

nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng bào thai. Tư vấn được về biện pháp phòng ngừa và chế độ dinh dưỡng cho trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ 
suy dinh dưỡng bào thai. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hiểu được nguyên nhân trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa. Xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lí 
cho trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa. 

- Hiểu được cơ sở dinh dưỡng điều trị bệnh; nguyên tắc và tổ chức ăn điều trị bệnh; tương tác giữa thuốc và thực phẩm. Xây dựng 

được chế độ dinh dưỡng trong một số bệnh (tiêu hóa, hô hấp….). Tư vấn được về chế độ dinh dưỡng của trẻ khi mắc một số bệnh lí. 
- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

36 Chăm sóc và vệ sinh 

cho trẻ từ 0 đến 3 
tuổi  

1. Mục tiêu học phần  

- Trình bày được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. 
- Phân tích được vai trò của ánh sáng mặt trời và sự vận động của trẻ đối với sinh trưởng, phát triển của trẻ. 

- So sánh được sự phát triển bình thường và không bình thường của trẻ làm cơ sở cho các biện pháp chăm sóc về dinh dưỡng và vận 

động cho trẻ. 
- Đề xuất đượccác biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi 

- Lập được kế hoạch đánh giá thực trạng thể chất, tinh thần của trẻ độ tuổi 0 – 3 tuổi 

- Thực hành chăm sóc và giáo dục trẻ lứa tuổi từu 0 – 3 tuổi 
- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo 

luận, thực hành; Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ từ 0 – 1 tuổi  

- Trình bày được biện pháp chăm sóc, vệ sinh, phát triển thể lực trẻ 1 – 3 tuổi  

- Lập kế hoạch đánh giá thực trạng đặc điểm sinh lí, dinh dưỡng, phương pháp chăm sóc, phương pháp đánh giá đối với trẻ 0 – 3 tuổi  
- Thực hành chăm sóc và giáo dục trẻ từ 0 – 3 tuổi 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Giáo dục dinh 
dưỡng cộng đồng  

1. Mục tiêu học phần  
- Sử dụng các kiến thức và kĩ năng về dinh dưỡng cộng đồng trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ mầm non. 

- Sử dụng các kiến thức và kĩ năng về giáo dục dinh dưỡng cộng đồng trong giáo dục dinh dưỡng trẻ mầm non, giáo dục dinh dưỡng 

cộng đồng cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng đặc biệt đối tượng trẻ mầm non. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích tìm hiểu giáo dục dinh dưỡng cộng đồng và có ý thức vận dụng vào các hoạt động nuôi dưỡng, 

giáo dục trẻ tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nắm được các vấn đề cơ bản về giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng (tầm quan trọng, đối tượng, các nội dung chính, các hình thức, 

các kỹ năng trong giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng). 

- Nắm được các bước xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng. 
Lập được kế hoạch cho một hoạt động giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng. 

- Nắm được chế độ dinh dưỡng của một số đối tượng đặc biệt trong cộng đồng; các vấn đề chung về thiếu vi chất dinh dưỡng.  

Xây dựng được các hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng đối với mỗi nhóm đối tượng; phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. 
- Biết được các yếu tố dinh dưỡng tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng, vận dụng xây dựng được chế độ 

dinh dưỡng phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng. Xây dựng được các chương trình giáo dục dinh dưỡng trong 

cộng đồng phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng. 
- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4)        

38 Phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ khiếm thính  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ khiếm thính. 

- Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết các kỹ năng 

cơ bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính. 
- Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục ngôn ngữ cho 

trẻ khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Biết phân loại trẻ khiếm thính.phân tích được nguyên nhân khiếm thính. Phân tích rõ các đặc điểm của trẻ khiếm thính. Đánh giá 

được mức độ khiếm thính.Vận dụng được cách đo độ khiếm thính ở trẻ. 

- Biết phân loại trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Hiểu nguyên nhân khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ. Phân tích rõ các đặc điểm ngôn ngữ của trẻ 
khiếm thính. Tổng hợp các loại khuyết tật ngôn ngữ đối với trẻ khiếm thính. Đánh giá được mức độ khiếm thính và khuyết tật ngôn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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ngữ của trẻ 
- Biết các kỹ năng giao tiếp cần phát triển đối với trẻ khiếm thính 

- Biết áp dụng các biện pháp để phát triển ngôn ngữ, phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ. 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

39 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật 

1. Mục tiêu học phần  

- Xác được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ và đặc điểm 

nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý. 
- Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề xuất các hỗ 

trợ về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ. 

- Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết phân loại trẻ khiếm thính.phân tích được nguyên nhân khiếm thính. Phân tích rõ các đặc điểm của trẻ khiếm thính. Đánh giá 

được mức độ khiếm thính.Vận dụng được cách đo độ khiếm thính ở trẻ. 
- Biết phân loại trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Hiểu nguyên nhân khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ. Phân tích rõ các đặc điểm ngôn ngữ của trẻ 

khiếm thính. Tổng hợp các loại khuyết tật ngôn ngữ đối với trẻ khiếm thính. Đánh giá được mức độ khiếm thính và khuyết tật ngôn 

ngữ của trẻ 
- Biết các kỹ năng giao tiếp cần phát triển đối với trẻ khiếm thính 

- Biết áp dụng các biện pháp để phát triển ngôn ngữ, phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ. 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

40 Can thiệp sớm cho 

trẻ phát triển trí tuệ  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của 
trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp 

sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Biết các nguyên tắc, quy trình, biện pháp, kĩ thuật, các công cụ và cách sử dụng các công 

cụ phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ theo các mức độ/hội chứng có liên quan. Biết cách xác định mục tiêu, nội dung, 

các hoạt động can thiệp sớm, hoạt động hỗ trợ chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách xây dựng Kế hoạch can thiệp cá 

nhân cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách thiết kế, sắp xếp môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo 

dục trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. Biết cách đánh giá, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt 
đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Sinh 

viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. Vận dụng các 
biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan. Vận dụng thiết kế và tổ chức các hoạt động can thiệp, chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ theo từng dạng tật ở 

trường mầm non. Thiết kế được môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ 
ở trường mầm non. Đánh giá được mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở 

trường mầm non. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được thế nào là TKT và các dạng TKT; nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ em và các PP tìm hiểu.  

- Phân tích được đặc điểm tâm lý cơ bản TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ TKT. Vận dụng các kiến thức đã học vào 
việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT 

- Phân tích được một số những đặc điểm nhân cách cơ bản TKT: tình cảm, ý chí, tự đánh giá,... TKT 

- Thiết kế và tổ chức được hoạt động dành cho trẻ khuyết tật.  
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

41 Can thiệp sớm cho 

trẻ khiếm thính và 
khiếm thị  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 
nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của 

trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp 

sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Biết các nguyên tắc, quy trình, biện pháp, kĩ thuật, các công cụ và cách sử dụng các công 
cụ phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ theo các mức độ/hội chứng có liên quan. Biết cách xác định mục tiêu, nội dung, 

các hoạt động can thiệp sớm, hoạt động hỗ trợ chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách xây dựng Kế hoạch can thiệp cá 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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nhân cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách thiết kế, sắp xếp môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. Biết cách đánh giá, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt 

đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Sinh 
viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. Vận dụng các 

biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan. Vận dụng thiết kế và tổ chức các hoạt động can thiệp, chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ theo từng dạng tật ở 
trường mầm non. Thiết kế được môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ 

ở trường mầm non. Đánh giá được mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở 

trường mầm non. 
- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Khái quát được khái niệm, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh các dạng tật ở trẻ KTTT;  

- Khái quát được đặc điểm, nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ,   

- Phân tích được các hội chứng liên quan đến trẻ khuyết tật trí tuệ, 
- Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục TKTTT  trong trường mầm non theo từng dạng tật thông qua các lĩnh vực/hoạt động giáo 

dục khác.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)       

42 Nghệ thuật trang trí 

trong trường mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  

- Biết khái quát chung về nghệ thuật trang trí 

- Hiểu và phân tích được tính xã hội của trang trí trong đời sống 
- Đánh giá được vai trò của trang trí trong đời sống 

- Biết ngôn ngữ trang trí. 

- Hiểu đặc điểm ngôn ngữ trang trí. 

- Phân tích được nét, mảng và màu sắc trong trang trí 

- Vận dụng đánh giá được các sản phẩm trang trí. 

-  Biết nội dung về các họa tiết trang trí truyền thống. 
- Hiểu được nguồn gốc, nội dung một số các hoa văn họa tiết trang trí truyền thống.  

- Phân tích được ý nghĩa, ngôn ngữ cách điệu trong các họa tiết truyền thống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Biết khái quát chung về nghệ thuật trang trí 

- Hiểu và phân tích được tính xã hội của trang trí trong đời sống 

- Đánh giá được vai trò của trang trí trong đời sống  
- Biết ngôn ngữ trang trí. 

- Hiểu đặc điểm ngôn ngữ trang trí. 

- Phân tích được nét, mảng và màu sắc trong trang trí 
- Vận dụng đánh giá được các sản phẩm trang trí 

- Biết nội dung về các họa tiết trang trí truyền thống. 

- Hiểu được nguồn gốc, nội dung một số các hoa văn họa tiết trang trí truyền thống 
- Biết nội dung, nguyên tắc trong trang trí cơ bản. 

- Hiểu được các nguyên tắc về họa tiết, màu sắc, bố cục trong trang trí cơ bản.         

- Biết được nguyên tắc trong trang trí ứng dụng.  
- Hiểu được nghệ thuật chữ trang trí, nội dung trang trí phương tiện, đồ dùng, đò chơi trong chương trình mầm non- kết hợp các chất 

liệu khác nhau để trang trí phù hợp với không gian, chủ đề phòng học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Thiết kế và sắp đặt 
các góc học tập  

1. Mục tiêu học phần  
- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 

- Giúp sinh viên nhận thức được vai trò của trang trí trong sử dụng các góc, chủ đề ở trường mầm non. 

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 
- Phát huy được tính sáng tạo trong xây dựng các hình tượng; 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích và hiểu biết về các mối liên hệ hình học trong không gian để sắp đặt các góc trang trí 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết về các thể loại trang trí 

Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí 
- Biết ứng dụng linh hoạt kiến thức vào trang trí không gian của cá nhân và cộng đồng 

- Sinh viên hiểu được về màu sắc sử dụng trong trang trí 

Nắm được các chất liệu, vật  liệu khác nhau để có thể sử dụng trong trang trí không gian lớp học 
- Biết được cách thiết kế sắp đặt các góc trong trường - Biết cấu trúc không gian của một lớp học trong trường mầm non 

Nắm được các chủ đề, các góc học tập sử dụng trang trí trong trường mầm non 

- Sử dụng thành thạo các chất liệu, vật liệu để tạo ra sản phẩm trang trí 
Kết hợp các chất liệu khác nhau để trang trí phù hợp với không gian, chủ đề phòng học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

44 Tự làm đồ dùng dạy 

học ở mầm non   

1. Mục tiêu học phần  

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 
- Giúp sinh viên nhận thức được vai trò của trang trí trong sử dụng các góc, chủ đề ở trường mầm non. 

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 

- Phát huy được tính sáng tạo trong xây dựng các hình tượng; 
- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích và hiểu biết về các mối liên hệ hình học trong không gian để sắp đặt các góc trang trí 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Hiểu được các loại đồ dùng dạy học trong chương trình mầm non. 

- Phân tích được sự khác biệt cũng như tương đồng trong các loại đồ dùng trong dạy học, cũng như sự khác biệt giữa đồ dùng và đồ 

chơi trẻ em. 
- Tổng hợp được các kiến thức về đồ dùng dạy học. 

- Đánh giá được vai trò của đồ dùng dạy học trong giảng dạy. 

- Phân tích được kĩ thuật làm, thiết kế, vật liệu trong các sản phẩm. 

- Tổng hợp được các kĩ thuật làm, thiết kế theo vật liệu. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm qua  kĩ thuật và vật liệu. 

- Biết cách làm, quy trình thiết kế đồ dùng dạy học. 
- Hiểu kĩ thuật, vật liệu và nội dung thiết kế của các loại đồ dùng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

45 Tổ chức hoạt động 

giáo dục cho trẻ 
mầm non theo tiếp 

cận Reggio Emillia  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp tri thức về  lịch sử phát triển hướng tiếp cận Reggio Emillia; các đặc điểm cơ bản của hướng tiếp cận Reggio Emillia; 
những phương diện khác nhau trong hướng tiếp cận Reggio Emillia.  

- Hình thành và phát triển khả năng vận dụng được hướng tiếp cận Reggio Emillia trong giáo dục mầm non 

- Phát triển ý thức xây dựng môi trường giáo dục giàu tính sáng tạo và tôn trọng trẻ em. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được lịch sử phát triển hướng tiếp cận Reggio Emillia; Nêu được những đặc điểm của hướng tiếp cận Reggio Emillia.  

- Phân tích được các yếu tố trong hướng tiếp cận Reggio Emillia: Môi trường và các thành tố trong môi trường; vấn đề học tập và 
giảng dạy trong hướng tiếp cận Reggio Emillia; mối quan hệ giữa học sinh phụ huynh và giáo viên; yếu tố sáng tạo; văn hóa phản hồi; 

thời gian trong hướng tiếp cận Reggio Emillia.  

- Thiết kế được những yếu tố cơ bản trong môi trường giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emllia. 
- Thiết kế được một số dự án học tập cho trẻ theo hướng tiếp cận Reggio Emillia và tổ chức cho trẻ tham gia học tập.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)       

46 Đàn phím điện tử 
(Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  
- Nắm vững các nội dung, các kiến thức âm nhạc nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề sử dụng và ứng dụng đàn phím điện tử  

- Vận dụng kiến thức phương pháp thực hành biểu diễn đàn phím điện tử  để giải quyết các hoạt động âm nhạc cụ thể 

Có khả năng chuyển đổi những ký hiệu mã hoá âm nhạc  sang ngôn ngữ âm nhạc. 
- Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Có khả năng chuyển đổi những ký tự,mã hoá sang ngôn ngữ ÂM NHẠC, và kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ âm nhạc 
- Xác định được vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu cần trả lời (chứa đựng mâu thuẫn giữa lý thuyết hiện có và thực tiễn) của đàn phím 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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điện tử. 
- Nắm vững các kỹ thuật thực hành đàn phím điện tử âm nhạc, giải quyết được các hoạt động âm nhạc có sử dụng đàn phím điện tử 

- Sử dụng được các kỹ thuật xử lí thông tin vào xử lí tư liệu thu được: Vận dụng các kiến thức âm nhạc để giải quyết các vấn đề dạy 

âm nhạc liên quan đến đàn phím điện tử 
- Có khả năng chuyển đổi những ký tự âm nhạc học  sang ngôn ngữ âm nhạc và bước đầu kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ âm 

nhạc 

- Sử dụng thuần thục, nhuần nhuyễn kỹ năng,kỹ thuật thưc hành đàn phím và các phương tiện phi lời trong giao tiếp nói chung và 
hoạt động giáo dục nói riêng. 

- Làm việc nhóm hiệu quả với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục. 

- Tạo dựng được bầu không khí giao tiếp thân thiện và mang tính sư phạm 

47 Thực hành xướng 

âm (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp đọc-ghi nhạc, phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết tấu đơn giản, phân tích và so 

sánh độ cao một số quãng cơ bản. Xác định và xướng âm được các giọng từ không đến một dấu hoá ( Cdur, Fdur, Am, Dm, Em). 
- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản; Đọc đúng giai điệu bài hát 

trong chương trình âm nhạc Mầm non; Đọc đúng các giai điệu có âm điệu và tiết tấu đơn giản; Đàn và hát một số bài hát trong 

chương trình mầm non; Phân biệt đúng, sai về cao độ, trường độ, sắc thái trong quá trình thể hiện giai điệu bài hát Mầm non 
- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích các bài xướng âm, bài hát cho trẻ Mầm non và có ý thức vận dụng tác phẩm âm nhạc vào các 

hoạt động giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của đọc - ghi nhạc các giọng trưởng từ không đến một dấu hoá: Khái niệm, đặc trưng, cao độ, gam, 

các quãng giai điệu, hợp âm xây dựng trên giọng Đô trưởng, và ứng dụng các cách gõ đệm một số mẫu tiết tấu cơ bản. 

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của đọc - ghi nhạc các giọng thứ từ không đến một dấu hoá: Khái niệm, đặc trưng, cao độ, gam, các 
quãng giai điệu, hợp âm xây dựng trên giọng La thứ, và ứng dụng các cách gõ đệm một số mẫu tiết tấu cơ bản. 

- Ứng dụng vào xướng âm được những bài hát, bài nghe nhạc trong chương trình âm nhạc dành cho lứa tuổi mầm non 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

48 Kĩ thuật ca hát cơ 

bản (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về kĩ thuật ca hát cơ bản bao gồm: hái niệm, đặc trưng, kiến thức liên quan đến xây dựng các kĩ năng 

lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc … 
- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học:Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi; Kĩ năng đọc hiểu bản 

nhạc; Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài; Hát 

đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Phân biệt những sai lệch về hát không chuẩn xác cao độ; 
Phân biệt cách loại giọng hát trong thanh nhạc; luyện tập các kĩ thuật thanh nhạc (hát nảy, hát ngắt, hát liền hơi liền tiếng…) 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích âm nhạc và ca hát và có ý thức vận dụng, trình bày các tác phẩm âm nhạc vào các hoạt động giáo 

dục tại trường mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu được các tư thế đúng trong ca hát. Hiểu được sự cần thiét của việc luyện thanh trong phát triển giọng hát và các khái niệm 

cơ bản về kĩ thuật ca hát  
- Nhớ, hiểu được nhữngHiểu được cách hít thở, các nguyên tắc lấy hơi trong thanh nhạc. Hiểu được cách tạo âm và vị trí âm thanh. 

Biết cách xử lý tiếng Việt trong thanh nhạc. 

- Trình bày được bài luyện thanh, đưa âm thanh lên đúng vị trí, hít thở và giữ hơi đúng cách, xử lý sắc thái bản nhạc. Trình bày được 
bài hát tiếng Việt, đưa âm thanh lên đúng vị trí, hít thở và giữ hơi đúng cách, xử lý, phát âm, sắc thái bản nhạc. Trình bày hát nước 

ngoài, đưa âm thanh lên đúng vị trí, hít thở và giữ hơi đúng cách, xử lý, phát âm và sắc thái bản nhạc. 

- Hiểu và ứng dụng được phong thái biểu diễn tự tin, tự nhiên, cách bước di chuyển trên sân khấu … 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

49 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm âm 
nhạc trong giáo dục 

mầm non (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản trong lựa chọn tác phẩm âm nhạc và sử dụng tác phẩm âm nhạc trong hoạt động giáo dục trong 
trường Mầm non  

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học:kĩ năng lựa chọn tác phẩm, kĩ năng phân tích tác phẩm, kĩ năng đánh giá tác phẩm, kĩ 

năng lựa chọn tác phẩm, kĩ năng thực hành biểu diễn tác phẩm âm nhạc. 
- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích âm nhạc và có ý thức vận dụng tác phẩm âm nhạc vào các hoạt động giáo dục tại trường mầm 

non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản trong lựa chọn tác phẩm âm nhạc bậc học Mầm non: Khái niệm, đặc điểm, khả năng âm nhạc theo 

từng nhóm tuổi  

- Nhớ, hiểu, phân tích được những phương pháp, kỹ năng lựa chọn đúng các tác phẩm âm nhạc 
- Đánh giá được tác phẩm âm nhạc có nội dung tốt, đồng thời vận dụng các lý thuyết để lựa chọn và sử dụng hiệu quả các tác phẩm 

âm nhạc 

- Hiểu các tác phẩm viết cho đàn Organ vào hoạt động âm nhạc của trẻ theo các chủ đề giáo dục và các bài hát theo lứa tuổi. Phân tích 
được giai điệu, lời ca, nội dung, sắc thái … của tác phẩm âm nhạc. Đánh giá được hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm được lựa chọn. 

Vận dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành trong hoạt động giảng dạy. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

  Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)       

50 Môi trường và con 

người (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 
chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn 

đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. Phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên trong phát triển bền vững. 

- Hình thành kĩ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu; quan trắc môi 

trường, hành động để bảo vệ môi trường. 
- Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. Quan tâm 

và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản về mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với 

các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 

- Nhớ, hiểu các vấn đề cơ bản về môi trường và con người từ đó đề ra các phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa 

giữa con người và thiên nhiên trong phát triển bền vững. 
- Lựa chọn được các kiến thức phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường học 

tập ở trường mầm non. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Tiếng Việt thực 
hành (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về tạo lập và tiếp nhận văn bản, vấn đề đặt câu, dùng từ, chính tả.  

- Thực hành được Tiếng Việt theo đúng các quy định về chính tả, sử dụng đúng từ, câu.. 

- Hình thành và phát triển trau dồi Tiếng Việt. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định và thực hành được các kĩ năng cơ bản về tạo lập và tiếp nhận văn bản. 
- Xác định và thực hành được kĩ năng đặt câu. 

- Xác định và thực hành được kĩ năng dùng từ. 

- Xác định và thực hành được kĩ năng viết đúng chính tả. 
-  Thể hiện ý thức chuyên cần học tập 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

52 Giao tiếp với trẻ 

mầm non (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về: khái niệm giao tiếp, đặc trưng giao tiếp, nguyên tắc giao tiếp, vai trò của giao tiếp. Thực hành 

được một số kĩ năng giao tiếp cơ bản của bản thân.  
- Xây dựng và phát triển các kĩ năng giao tiếp của sinh viên đối với trẻ mầm non (trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo).  

-Hình thành và phát triển ý thức giao tiếp sư phạm chuẩn mực đối với trẻ mầm non ở người học. Hình thành và phát triển các năng 

lực: giao tiếp, làm việc nhóm, thực hành giao tiếp. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nhớ, hiểu được những kiến thức cơ bản về giao tiếp: khái niệm, đặc trưng giao tiếp, nguyên tắc giao tiếp, vai trò của giao tiếp. Thực 

hành được một số kĩ năng giao tiếp cơ bản. 
- Nhớ, hiểu đặc điểm cơ bản về đặc điểm giao tiếp của trẻ mầm non, vai trò của giao tiếp đối với trẻ mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Nhớ, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp, kĩ năng giao tiếp với trẻ nhà trẻ (0-3 tuổi).  
- Nhớ, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp, kĩ năng giao tiếp với trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

53 Phương pháp giáo 
dục Montessori 

trong giáo dục mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Trình bày được tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của phương pháp Montessori; Nêu được cơ sở của việc dạy dựa trên giai 

đoạn “nhạy cảm”; Nêu được một số đặc điểm nổi bật của lớp học Montessori. 

- Xây dựng và tổ chức được kế hoạch bài dạy theo phương pháp Montessori; Đánh giá được kĩ năng của trẻ thông qua các hoạt động 
học tập.  

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo 

luận, thực hành chăm sóc và giáo dục theo phương pháp Montessori ở trường mầm non 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Khái quát được phương pháp Montessori trên cơ sở nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của tiến sĩ Maria Montessori; cơ sở tâm – sinh 

lí của việc dạy trẻ theo phương pháp Montessori; các yếu tố của môi trường lớp học Montessori. 
- Giới thiệu được lĩnh vực học tập Montessori gồm: Lĩnh vực Giác quan; Lĩnh vực Thực hành cuộc sống; Lĩnh vực Toán; Lĩnh vực 

Ngôn ngữ; Lĩnh vực Khoa học; Lĩnh vực Lịch sử; Lĩnh vực Địa lý; Lĩnh vực Âm nhạc; Lĩnh vực Nghệ thuật; Lĩnh vực Vận động 

- Trình bày được nguyên tắc, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học theo phương pháp Montessori  
- Trình bày được nguyên tắc, quy trình tổ chức kế hoạch bài dạy theo phương pháp Montessori 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Khối kiến thức nghiệp vụ        

  Bắt buộc         

54 Tâm lý học đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần  

- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy 

luật tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 
- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 
nhóm. 

- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện 

của hiện tượng tâm lý cá nhân; 
- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối 

với hoạt động sư phạm; 
- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 

của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 

các phẩm chất đạo đức nhà giáo;  
- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

55 Những vấn đề 

chung về giáo dục  

1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 
xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 

các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 
- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của  giáo dục học; 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

56 Tâm lý học mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  

- Người học hiểu được các vấn đề chung về tâm lý học mầm non, các quy luật phát triển tâm lý trẻ em, các đặc điểm tâm lý cơ bản 

như: ngôn ngữ, nhận thức cảm tính và lý tính, tình cảm, ý chí … của các giai đoạn nhà trẻ, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn 
- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý trẻ em cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp và chuẩn bị bài ở nhà 
- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu tâm lý trẻ em 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Áp dụng được những hiểu biết về trẻ em lứa tuổi mầm non trong việc chăm dạy trẻ, nắm được qui luật tâm lý đặc thù của các giai 
đoạn nhà trẻ, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn 

- Có hiểu biết về các lý thuyết tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học hoạt động, đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với 

sự hình thành và phát triển tâm lý trẻ em 
- Hiểu được các đặc điểm tâm lý cơ bản ở trẻ mầm non về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và các hoạt động 

chủ đạo ở từng giai đoạn 

- Áp dụng được các quy luật chung, các đặc điểm tâm lý của trẻ em vào giải thích một số vấn đề tâm lý thực tiễn ở trẻ em 
- Liên kết được kiến thức tâm lý mầm non với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn 

- Có hiểu biết về kiến thức tâm lý học trẻ em ở mức cơ bản để dựa trên đó có khả năng thực hiện được các thao tác cơ bản trong quan 

sát, nghiên cứu tâm lý trẻ em 
- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 

các phẩm chất đạo đức nhà giáo 

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

57 Giáo dục học mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững tri thức khoa học về giáo dục học mầm non; những nhiệm vụ, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa 

tuổi mầm non; những hình thức tổ chức giáo dục ở trường mầm non: tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơi...., chuẩn bị cho 
trẻ mẫu giáo vào lớp 1 

- Có năng lực vận dụng tri thức khoa học trong chương trình Giáo dục học mầm non để thực hiện hiệu quả các công việc của người 

giáo viên mầm non 
- Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp và thấy được sự cần thiết của việc yêu người, yêu nghề trong quá trình chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non; những nhiệm vụ, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo dục 

trẻ em lứa tuổi mầm non; những hình thức tổ chức giáo dục ở trường mầm non: tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơi...., 

chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1 
- Vận dụng được tri thức cơ bản về giáo dục học mầm non; Những nhiệm vụ, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa 

tuổi mầm non để thực hiện hiệu quả hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non 

- Tổ chức được hoạt động dạy học, hoạt động vui chơi, hoạt động tổ chức những ngày lễ hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non  
- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người, yêu nghề trong quá trình chăm sóc, giáo 

dục trẻ mầm non. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

58 Phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 

- Biết cách quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  
Vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 

- Đam mê với việc nghiên cứu các phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ như một 

phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về lí luận của bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nhớ, hiểu được mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
- Nắm được các phương pháp thường được sử dụng để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- Vận dụng các phương pháp phát triển ngôn ngữ để thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

59 Phương pháp tổ 

chức cho trẻ mầm  

non làm quen với 
tác phẩm văn học  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên cơ sở 

tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành. 
- Hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học có nghệ thuật, kĩ năng dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội 

dung - nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng tạo của 

trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. Mặt khác, hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng 
dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án, 

giảng mẫu, vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy tại các cơ sở mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề lí luận cơ bản như: Khái niệm làm quen với tác phẩm văn học, Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động 

làm quen vơi văn học ở trường mầm non, Nội dung và kết cấu của tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non, Đặc 
điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ em. 

- Nắm, hiểu được các nguyên tắc, hình thức cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non 

- Nắm, hiểu được các phương pháp cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 
- Nắm, hiểu, vận dụng được linh hoạt các phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm non 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Phương pháp hình 
thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Trang bị những kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của của môn học; Đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ ; 

Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng toán ; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 

- Hình thành ở người học một số kĩ năng như: kĩ năng phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản, kĩ năng thiết kế môi 

trường giáo dục toán học, kĩ năng tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với toán học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và 

trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của của môn học; Đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ ; 

Chương trình GDMN; Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng. 
- Nhớ, hiểu được những nguyên tắc, hình thức, phương pháp cơ bản tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ MN. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của việc hình thành biểu tượng toán từ đó vận dụng vào thiết kế kế hoạch bài học làm quen với 

toán cho trẻ MN 
- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và tổ chức được hoạt động dạy học làm quen với toán cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Phương pháp giáo 
dục khoa học cho 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần 
- Xác định được cơ sở, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ; Xác định được nội dung giáo dục khoa học, phương pháp tổ 

chức hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Thực hành được thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục khoa học theo chủ đề; Thiết kế được môi trường giáo dục khoa học cho trẻ; 
Đánh giá được khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, ghi nhớ có chủ định. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua việc thiết kế và tổ 

chức hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ ở lớp học/trường học 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Xác định được mục tiêu, cơ sở, nguyên tắc giáo dục khoa học dành cho trẻ mầm non  

- Phân tích chương trình giáo dục mầm non để xác định được nội dung giáo dục khoa học, phương pháp, hình thức, phương tiện tổ 
chức hoạt động giáo dục khoa học, xây dựng môi trường giáo dục khoa học trong trường mầm non 

- Thiết kế được hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non 

- Tổ chức được hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non 
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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62 Phương pháp giáo 

dục âm nhạc cho trẻ 

mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản và trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm 

non trên cơ sở nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc. Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy 

trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ 
Mầm non. 

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo 

chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non; lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo 
chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non; Kĩ năng phân tích tác phẩm Âm nhạc theo đặc trưng, thể loại 

- Xây dựng ở sinh viên sự có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non. Thể 

hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. Tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học 
và làm việc theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ Mầm non: Khái niệm, đặc trưng, vai trò của âm nhạc đối 

với trẻ em. Đồng thời nắm bắt được những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học âm nhạc. 

- Nhớ, hiểu được mối liên hệ giữa khả năng âm nhạc của trẻ theo tâm sinh lý từng lứa tuổi.Phân tích được các phương pháp dạy học 
âm nhạc cơ bản. Đánh giá và lựa chọn được các phương pháp phù hợp với kiến thức và đối tượng dạy học cụ thể. 

- Nhớ, hiểu được mối liên hệ giữa khả năng âm nhạc của trẻ theo tâm sinh lý từng lứa tuổi.Phân tích được các phương pháp dạy học 

âm nhạc cơ bản. Đánh giá và lựa chọn được các phương pháp phù hợp với kiến thức và đối tượng dạy học cụ thể. 
- Biết, Hiểu cách lựa chọn và sử dụng tác phẩm âm nhạc trong GDMN. Phân tích và lập kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong các 

phương pháp dạy học khi thiết kế, soạn giáo án âm nhạc và vận dụng tốt trong các hoạt động của trẻ Mầm non. . 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Phương pháp tổ 
chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Thể hiện sự yêu thích trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non  

- Tổ chúc được hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 

- Vận dụng và tạo được các sản phẩm tạo hình để phục vụ cho hoạt động giáo dục trong trường mầm non 

- Phát triển được chương trình bài học hoạt động tạo hình theo xu hướng giáo dục hiện đại 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nghệ thuật tạo hình và HĐTH của trẻ mầm non. Trình bày được đặc điểm HĐTH và các quan điểm về đặc điểm 
HĐTH của trẻ mầm non  

- Trình bày được mục đích, nhiệm vụ, vai trò của của hoạt động tạo hình trong giáo dục trẻ mầm non 

- Trình bày được nội dung HĐTH và phân loại HĐTH cho trẻ mầm non 
- Phân tích được các hình thức tổ chức và phương pháp tổ chức HĐTH cho trẻ mầm non 

- Lập được kế hoạch và thiết kế giáo án TCHĐH cho trẻ mầm non theo thực tiễn tại các cơ sở giáo dục mầm non và theo xu hướng 

giáo dục hiện đại 
- Tổ chức được các hoạt động tạo hình theo loại bài học (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép) và tạo hình tích hợp cho trẻ mầm non 

- Đánh giá được sản phẩm tạo hình của trẻ mầm non, đánh giá được đặc điểm sự phát triển của trẻ qua các loại hoạt động tạo hình 
- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong quá trình lập kế hoạch hoạt động tạo hình giả định, tập giảng, chủ động học tập, 

nghiên cứu môn học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

64 Phương pháp giáo 

dục thể chất cho trẻ 
mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Vận dụng được những hiểu biết chung về lý luận GDTC mầm non vào thực tiễn dạy học tại nhà trường mầm non. 
- Vận dụng những phương tiện GDTC trong dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng các phương pháp một cách phù hợp trong quá trình dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng các nguyên tắc trong quá trình dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non. 
- Vận dụng các loại hình bài tập như một phương tiện dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ. 

- Tự tin trong tổ chức giờ học và những hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Hiểu biết rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC cho trẻ mầm non. 

- Phân tích đầy đủ các khái niệm cơ bản và cơ sở khoa học của lý luận GDTC mầm non. 

- Hiểu đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu GDTC mầm non. 
- Phân tích được nội dung của các phương tiện và sự phối hợp của các phương tiện trong quá trình GDTC. Đánh giá được sự ảnh 

hưởng tốt của các phương tiện tới sự phát triển cơ thể trẻ. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Biết được đặc điểm phát triển cơ thể trẻ, biết rõ cơ sở cấu trúc các phương pháp GDTC. 
- Đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp để lựa chọn phương pháp phù hợp trong quá trình sử dụng. 

- Phân tích được nội dung của từng nguyên tắc và mối liên hệ lẫn nhau của các nguyên tắc. 

- Hiểu rõ về nội dung GDTC chương trình GDMN 
- Phân tích được đặc điểm chung của các hình thức tổ chức, của tiết học thể dục GDTC cho trẻ. 

-0 Biên soạn được kế hoạch bài dạy, vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng (phương pháp) của từng loại hình bài tập vào dạy học vận 

động cho trẻ theo lứa tuổi. 

65 Phương pháp tổ 

chức hoạt động dạy 

múa cho trẻ mầm 
non  

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản của các loại hình nghệ thuật nhảy múa và sử dụng các tác phẩm nhảy múa hoạt động giáo dục trong 

trường Mầm non  
- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: Kĩ năng dàn dựng tác phẩm, kĩ năng phân tích tác phẩm,  kĩ năng đánh giá tác phẩm, 

kĩ năng lựa chọn tác phẩm, kĩ năng thực hành biểu diễn tác phẩm nhảy múa. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích sáng tạo khai thác, dàn dựng và có ý thức vận dụng tác phẩm âm nghệ thuật  vào các hoạt động 
giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản trong lựa chọn tác phẩm nghệ thuật nhảy múa, trình diễn thời trang, hoạt cảnh bậc học Mầm non: 
Khái niệm, đặc điểm, khả năng nghệ thuật theo từng nhóm tuổi  

- Nhớ, hiểu, phân tích được những phương pháp, kỹ năng lựa chọn đúng các tác phẩm nghệ thuật nhảy múa 

- Đánh giá được tác phẩm nghệ thuật nhảy múa có nội dung tốt, đồng thời vận dụng các lý thuyết để lựa chọn và sử dụng hiệu quả các 
tác phẩm nghệ thuật nhảy múa. 

- Hiểu các tác phẩm thế nào là dân vũ, plapmos, erobic, nhảy hiện đại, biên đạo múa, trình diễn thời trang, hoạt cảnh và kich  vào hoạt 

động nghệ thuật của trẻ theo các chủ đề giáo dục và các tiết mục theo lứa tuổi. Phân tích được các thể loại nghệ thuật nhảy múa, nội 
dung,  lời bài hát, sắc thái … của tác phẩm nghệ thuật nhảy múa. Đánh giá được hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm được lựa chọn. 

Vận dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành trong hoạt động giảng dạy. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

66 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

chuyên ngành giáo 
dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; cách thử 

nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non; cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau 
thử nghiệm. 

- Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức về nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non vào xây dựng đề cương nghiên cứu và tiến 

hành nghiên cứu khoa học GDMN dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận tốt nghiệp, sáng kiến kinh nghiệm,.. 
- Có thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những kết 

quả nghiên cứu trong thực tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Nhớ, hiểu những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Từ đó 

lựa chọn được đề tài nghiên cứu và xây dựng giả thuyết nghiên cứu cho đề tài. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học GDMN. Từ đó, tìm kiếm được thông tin, sưu 
tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu,…; Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn, phiếu quan sát, điều tra trong nghiên 

cứu; xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra 

- Vận dụng được các quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu vào xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
mầm non. 

- Vận dụng các kiến thức vào triển khai đề cương nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận tốt nghiệp, sáng kiến 

kinh nghiệm,.. Từ đó vận dụng vào thực tiễn 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Thực hành sư phạm 

1 

1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu được những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non  
- Có năng lực sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

- Có thái độ đúng với nhà trường, trẻ mầm non và với nghề trên cơ sở đó hình thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề và tâm huyết với 

nghề.. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày và sử dụng được các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Trình bày được tình hình thực tiễn nhà trường mầm non 
- Thực hiện được công việc của cô giáo mầm non trong ngày 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

68 Thực hành sư phạm 
2 

1. Mục tiêu học phần  
- Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

- Hình thành ở người học kĩ năng sử dụng các kiến thức, phương pháp để tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi thực tiễn hoạt động ở trường MN. Trên cơ sở làm quen với trẻ 
mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu trẻ, yêu nghề và tâm huyết với nghề.. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 
- Luyện tập thành thạo các phương pháp tìm hiểu nhà trường mầm non. 

- Vận dụng các phương pháp vào tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. Từ kết quả tìm hiểu đánh giá thực trạng nhà trường mầm 

non. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Thực hành sư phạm 

3 

1. Mục tiêu học phần  

- Có hiểu biết sâu sắc về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non  
- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, trò chơi...  

- Có thái độ đúng với nhà trường, trẻ mầm non và với nghề trên cơ sở đó hình thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề và tâm huyết với 

nghề. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được những tri thức cơ bản về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non  

- Chỉ rõ những kĩ năng cần thiết nhất của người giáo viên chủ nhiệm lớp  
- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp và thiết kế, tổ chức được các hoạt động dạy học, kể chuyện, trò 

chơi... 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

70 Thực hành sư phạm 
4 

1. Mục tiêu học phần  
- Trang bị những kiến thức cơ bản về thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non về các lĩnh vực: 

Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán học, hoạt động tạo hình. 

- Hình thành ở người học kĩ năng sử dụng các kiến thức, phương pháp để thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục 
cho trẻ mầm non về các lĩnh vực: Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục 

toán học, hoạt động tạo hình. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi thực tiễn hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em ở trường MN. 
Trên cơ sở làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu trẻ, yêu nghề và 

tâm huyết với nghề.. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về các kiến thức, phương pháp để thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ 

mầm non về các lĩnh vực: Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán 
học, hoạt động tạo hình..  

- Luyện tập thành thạo các kĩ năng thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non về các lĩnh vực: Giáo 

dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán học, hoạt động tạo hình... 
- Vận dụng các phương pháp vào thực tiễn thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non về các lĩnh 

vực: Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán học, hoạt động tạo 

hình. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

71 Thực tập sư phạm 1   3 HK6 Theo quy chế TTSP 

72 Thực tập sư phạm 2 Thực tập tại trường mầm non  4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)       

73 Phương pháp tổ 
chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động vui chơi ở trẻ em lứa tuổi mầm non: khái niệm, đặc điểm, các phương pháp và hình 

thức tiến hành,  

- Hình thành các năng lực liên quan đến môn học: năng lực lập kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, năng lực tổ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, năng lực đánh giá trẻ thông qua các hoạt động vui chơi…Phát triển các năng lực 
chung: năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.  

- Phát triển ý thức xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh cho trẻ em mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về hoạt động vui chơi ở trẻ em lứa tuổi mầm non: Khái niệm, đặc trưng, cách thức và phương pháp 

tổ chức.  

- Nhớ, hiểu được đặc điểm cơ bản và cách thức tiến hành của một số trò chơi cơ bản ở trẻ em lứa tuổi mầm non.  
- Thiết kế được các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, phù hợp môi trường, lứa tuổi.  

- Đánh giá được mức độ tham gia, đặc điểm của trẻ em thông qua các hoạt động vui chơi.  

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

74 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 

đại trong giáo dục 
mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp kiến thức cơ bản về các tư tưởng và phương pháp giáo dục trẻ em tiên tiến trên thế giới  

- Hình thành và phát triển khả năng vận dụng các tư tưởng và phương pháp giáo dục trẻ em tiên tiến vào giáo dục mầm non  
- Hình thành và phát triển các năng lực về hợp tác, giao tiếp, tổ chức các hoạt động giáo dục… 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được những vấn đề cơ bản về lí thuyết phát triển nhận thức. Vận dụng được lí thuyết phát triển nhận thức vào thực tiễn 
giáo dục mầm non.  

- Phân tích được các lí thuyết về tâm lí đạo đức và năng lực xã hội. Vận dụng được lí thuyết về tâm lí đạo đức và năng lực xã hội vào 

thực tiễn giáo dục mầm non.  
- Phân tích được các quan điểm về đặc điểm tâm lí trẻ em trong ba năm đầu đời.  

- Trình bày và phân tích được các phương pháp giáo dục hiện đại.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

75 Giáo dục giới tính 

cho trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 

chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 

giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

- Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 

trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 
của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 

tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Khái quát được khái niệmtâm lý học giới tính, phân biệt được giới và giới tính    

- Phân tích được các ưu nhược điểm của từng hình thức giáo dục trẻ khuyết tật, hiểu được yếu tố tiền đề cho việc hình thành giới tính.  
- Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 

biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống. 

- Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

76 Tư vấn trong giáo 

dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 

- Hình thành kĩ năng lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và 

điều kiện thực tế. 
- Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. Nhiệt tình 

và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt 

động tư vấn. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của trẻ. 

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn trong giáo dục mầm non. 
- Nhớ, hiểu các vấn đề cơ bản về tư vấn trong giáo dục mầm non từ đó lựa chọn được phương pháp tư vấn phù hợp với đối tượng tư 

vấn và điều kiện thực tế. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Vận dụng các kiến thức về tư vấn trong giáo dục mầm non vào thực hành tư vấn được. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

77 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN; hiểu được cách thức vận 
dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục cho trẻ. 

- Hình thành kĩ năngxây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo 

dụcmầm non. 
- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học, có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng 

như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản thân. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN: Vai trò của UDCNTT, xu 

hướng phát triển, tác động của CNTT với hoạt động dạy học ở trường MN. 

- Nhớ, hiểuđược cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục 
chotrẻ ở trường MN. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của việc ứng dụng CNTT từ đó vận dụng vào thiết kế kịch bản và hoạt động giáo dục cho trẻ 

MN. 
- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và tổ chức được hoạt động dạy học có sử dụng công nghệ 

thông tin cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn chuyên ngành 

thay thế  

  7 HK8   

78 Khóa luận tốt 

nghiệp   

  7 HK8   

  Môn học chuyên 
ngành thay thế  

  7 HK8   

79 Cơ sở và phương 

pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm 
non  

1. Mục tiêu học phần  

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. 

Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu sinh viên nắm vững những cơ sở lí luận 
của khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 

- Rèn kĩ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học. 

Hướng dẫn người học quan sát, phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  
Hướng dẫn người học vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 

Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 
 Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra 

trường. 

Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lí luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

như một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về ngữ âm tiếng Việt: cơ sở khoa học của ngữ âm, các khái niệm, đơn vị của ngữ âm học; từ vựng 

tiếng Việt: từ, đặc điểm của từ, các cách phân loại từ tiếng Việt; ngữ pháp tiếng Việt: từ loại, cụm từ, câu tiếng Việt; phong cách học 

tiếng Việt: các phong cách chức năng ngôn ngữ và các biện pháp tu từ. 
- Vận dụng được lí thuyết tiếng Việt để lí giải các hiện tượng ngôn ngữ liên quan đến dạy học trong nhà trường mầm non. 

- Nắm được các vấn đề lí luận cơ sở của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng các phương pháp phát triển ngôn ngữ để thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

80 Toán và phương 

pháp hình thành 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh; Chương 

trình giáo dục toán học cho trẻ, Đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ ; Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng toán ; 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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biểu tượng toán cho 
trẻ mầm non  

phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
- Hình thành ở người học một số kĩ năng như: kĩ năng phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản, kĩ năng thiết kế môi 

trường giáo dục toán học, kĩ năng tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với toán học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và 
trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh; Đặc điểm 
lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ ;Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng; những nguyên tắc, hình thức, phương pháp cơ bản tổ 

chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ MN. 

- Nhớ, hiểu được các kiến thức từ đó vận dụng vào phân tích chương trình giáo dục toán học cho trẻ MN và bản chất tương ứng các 
biểu tượng trong chương trình. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của việc hình thành biểu tượng toán từ đó vận dụng vào thiết kế kế hoạch bài học làm quen với 

toán cho trẻ MN 

- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và tổ chức được hoạt động dạy học làm quen với toán cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

81 Cơ sở và phương 
pháp tổ chức cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn 
học  

1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên cơ sở 

tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành. 

- Hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học có nghệ thuật, kĩ năng dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội 
dung - nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính  độc lập, sáng tạo của 

trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. Mặt khác, hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng 

dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng tạo. 
- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án, 

giảng mẫu, vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy tại các cơ sở mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề lí luận cơ bản như: Khái niệm làm quen với tác phẩm văn học, Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động 

làm quen vơi văn học ở trường mầm non, Nội dung và kết cấu của tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non, Đặc 

điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ em. 
- Nắm, hiểu được các nguyên tắc, hình thức cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non 

- Nắm, hiểu được các phương pháp cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 

- Nắm, hiểu, vận dụng được linh hoạt các phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm non 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

82 Cơ sở và phương 

pháp tổ chức hoạt 
động giáo dục 

STEAM trong 

trường mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Xác định được cơ sở, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục STEAM cho trẻ; Xác định được nội dung bài học STEAM, phương pháp tổ 
chức bài học STEAM. 

- Thực hành được thiết kế và tổ chức bài học STEAM theo chủ đề; Thiết kế được môi trường giáo dục STEAM cho trẻ; Đánh giá 

được khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, ghi nhớ có chủ định. 
- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua việc thiết kế và tổ 

chức hoạt động STEAM cho trẻ ở lớp học/trường học 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Xác định được mục tiêu, cơ sở, nguyên tắc giáo dục STEAM dành cho trẻ mầm non - 

Phân tích chương trình giáo dục mầm non để xác định được nội dung bài học STEAM, phương pháp tổ chức bài học STEAM, xây 

dựng môi trường STEAM trong trường mầm non 
- Thiết kế được bài học STEAM cho trẻ mầm non 

- Tổ chức được bài học STEAM cho trẻ mầm non 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

83 Phương pháp tổ 

chức trò chơi và 

hoạt động tạo hình 
cho trẻ mầm non  

- Thể hiện sự yêu thích trong tổ chức hoạt động tạo hình và trò chơi tạo hình cho trẻ mầm non  

- Tổ chúc được các trò chơi trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 

- Vận dụng và tạo được các sản phẩm tạo hình để phục vụ cho hoạt động tổ chức trò chơi tạo hình cho trẻ mầm non 
- Thiết kế được các trò chơi tạo hình phù hợp với thực tiễn chương trình và xu hướng giáo dục hiện đại 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

84 Cơ sở và phương 

pháp hướng dẫn trẻ 
khám phá khoa học  

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 
nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; Nắm vững các nguyên tắc 

giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; Biết cách thiết kế các hoạt động 
giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu 

giáo dục khoa học; Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục khoa học 

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng 
nhận thức khoa học của trẻ; Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…Biết 

thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. Kĩ năng 

đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học 
- Tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định được đặc điểm, vai trò, quá trình biến đổi và phát triển của tự nhiên và xã hội  
- Khái quát được khái niệm, cơ sở khoa học của hoạt động khám phá khoa học 

- Xác định được mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, quan điểm tiếp cận trong hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học 

- Phân tích được bản chất, quy trình của các phương pháp và hình thức hướng dẫn trẻ khám phá khoa học từ đó vận dụng vào thiết kế 
và tổ chức hoạt động hướng dẫn trẻ khám phá khoa học.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tổng cộng    135     

11.2 Sư phạm Giáo dục Mầm non dạy bằng Tiếng Anh (Áp dụng cho K43,44)       

I Khối kiến thức đại 

cương  

  21     

1 Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 

1. Kiến thức: 
 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi 

tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và 

truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng 

các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các 
quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 

  Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt 

động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội 

phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt 
động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Những Nguyên lý 
cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - lênin 2  

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 
dựng nhà nước XHCN… 

2. Kĩ năng:  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 
- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 
3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận chính 

trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là 

tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 

này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Đường lối cách 
mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 
mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 
4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

5 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh B 1. 1  1. Kiến thức 
Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định.  

2. Kỹ năng 

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định. 
3. Thái độ 

Tích cực, chủ động trong học tập  

4. Năng lực 
Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Tiếng Anh B1.2 1. Kiến thức 

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định.  
2. Kỹ năng 

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định. 

3. Thái độ 

Tích cực, chủ động trong học tập  

4. Năng lực 

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Tiếng Anh B2.1 1. Kiến thức 
Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định.  

2. Kỹ năng 

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định. 
3. Thái độ 

Tích cực, chủ động trong học tập  

4. Năng lực 
Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B2.2 1. Kiến thức 

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định.  

2. Kỹ năng 

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định. 

Giao tiếp tốt. 
3. Thái độ 

Tích cực, chủ động trong học tập  

4. Năng lực 
Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Tiếng Anh B2.3 1. Kiến thức 

Hiểu và sử dụng thuần thục ngữ pháp trong học phần quy định.  
2. Kỹ năng 

Thuần thục 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi học phần quy định. 

Giao tiếp tốt. 
3. Thái độ 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Tích cực, chủ động trong học tập  
4. Năng lực 

Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

12 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 
viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 
Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 
trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Pháp luật đại cương  1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 
pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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2. Kỹ năng: 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 
 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 
- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 
vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  

làm  trái  quy  định của pháp luật 

III Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

    59   

II.1 Khối kiến thức cơ 

sở của nhóm ngành  

    17   

17 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa 
học; Chức năng của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt;  

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam. 

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong 

nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ. 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có 

trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Văn học dân gian 
Việt Nam 

1. Kiến thức:  
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các 

thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:  

- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.  

3. Thái độ: 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Văn học trẻ em 1. Kiến thức 

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước. 
2. Kỹ năng 

- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. 

Đây là cơ sở để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác 
phẩm văn học. 

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non. 

3. Thái độ 
- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 
+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả. 

- Năng lực đặc thù:  

 + Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 
 + Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học. 

20 Sinh lý trẻ em 

(Physiology of 
children)  

1. Kiến thức 

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em giúp sinh viên hiểu được trẻ em có 
những đặc điểm khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể.  

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, 

đồng thời cũng là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này. 
- Trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

- Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giảng dạy và học tập.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Âm nhạc cơ bản 1. Kiến thức 
 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục 

toàn diện nhân cách trẻ.  

2. Kỹ năng: 
- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát 

tiêu biểu trong chương trình Mầm non. 

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức 
bản thân. 

4. Năng lực: 

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc.  
- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền. 

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Mỹ thuật cơ bản  1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật: 

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật.  
- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm có 

hình khối và phù điêu đơn giản. 
2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán. 

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo. 

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và 

phân tích được các ngôn ngữ mĩ thuật. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Giáo dục hòa nhập 
trẻ mầm non  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học 
- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 

và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 

2. Kỹ năng 
- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng 

tật. 
3. Thái độ 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học. 
- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ 

mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành  

  42     

  Bắt buộc    32     

24 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt. 
2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt. 

3. Thái độ: Giúp sinh viên có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 

và phong cách khi ra trường. 
4. Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt để phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

25 Toán cơ sở 

(Mathemastic) 

1. Kiến thức 

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng 

minh. 
2. Kỹ năng 

   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận 

với các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc 
giảng dạy ở trường mầm non. 

3. Thái độ 

  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 
những nội dung đã học trong thực tiễn. 

4. Năng lực  

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 
mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 

mức độ sơ đẳng. 
- Sử dụng Tiếng Anh để giảng dạy và học tập.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

26 Cơ sở khoa học tự 

nhiên và xã hội 

1. Kiến thức:  

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 
vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 

2. Kỹ năng: 

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào 
trong đời sống cá nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non. 

3. Thái độ:  

- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 Dinh dưỡng học trẻ 

em (Nutrition for 

children)  

1. Kiến thức 

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó. 

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm. 
- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non. 
- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau.  

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.  

28 Bệnh học trẻ em 
(Pathology of 

Children)  

1. Kiến thức 
- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho trẻ em;  

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non 
(tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục 

an toàn và sức khỏe cho trẻ;…) 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non. 

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn cho trẻ mầm non; 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy 

sau này. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ. 

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Chăm sóc và vệ sinh 

trẻ em (Care and 

Hygiene preschool 
children) 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của 

môi trường sống 
- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non 

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 

- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ 

2. Kỹ năng 

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ. 
- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non; 

3. Thái độ 

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông 

tin và truyền thông. 
- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Huấn luyện múa 1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng 

đồng, các nền văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.   
- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau 

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng 

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh 
- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc. 

3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động 

4. Năng lực:  
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi 

dạy học 

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 
2. Kỹ năng: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi; 
- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng 

để phục vụ học tập trong trường mầm non. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

32 Giáo dục kĩ năng 

sống cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống.  

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

mầm non. 
- Phát triển kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 
- Nghiêm túc trong học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông,… 

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

33 Giáo dục thẩm mĩ 
cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  
- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em;  

- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em. 

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng: 

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non. 

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục 
âm nhạc, tạo hình theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non. 

3. Thái độ: 

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 
- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 
trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non  

1. Kiến thức:  

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm 

non. 

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 
- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng:  

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non. 
- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 

- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn. 

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non. 
- Phân tích kết quả đánh giá. 

3. Thái độ 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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35 Phát triển chương 

trình giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:   
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non. 
2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non. 
- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

36 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Knowledge:  

- English vocabulary specialized in Early Childhood Education; 

- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological 
characteristics of preschool children, theories of child development; 

Skills: 

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment; 
- Using English in research on preschool education. 

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ... 

Attitude: attentive and active in learning activities. 
Capacity (General capacity and specific capacity) 

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English. 

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn         

  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)       

37 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức 

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn. 
- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi.  

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến. 
- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số 

món ăn cho trẻ em. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Chế độ dinh dưỡng 

cho trẻ chăm sóc 
đặc biệt  

1. Kiến thức 

- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu 
hụt dinh dưỡng; những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt;  

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh 

dưỡng bào thai; Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm 
HIV. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho 
nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 
- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD 

bào thai; Trẻ còi xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn;) 

39 Chăm sóc và vệ sinh 
cho trẻ từ 0 đến 3 

tuổi  

1. Kiến thức:  
- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa. 

- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi 

2. Kỹ năng 
- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi; 

- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi; 

3. Thái độ 
- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành. 

Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Giáo dục dinh 
dưỡng cộng đồng  

1. Kiến thức 
- Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình 

truyền thông và tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng. 

2. Kỹ năng 
- Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng 

cộng đồng. 

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 

phì. 

- Giáo dục  
+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4)        

41 Phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ khiếm thính  

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. 
2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết 

các kỹ năng cơ bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính. 

3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục 
ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn. 

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật 

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ 

và đặc điểm nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý. 

2. Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề 

xuất các hỗ trợ về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ. 
3.  Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Can thiệp sớm cho 
trẻ phát triển trí tuệ  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học: 
- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 
- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

2. Kỹ năng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 
- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

44 Can thiệp sớm cho 

trẻ khiếm thính và 

khiếm thị  

1. Kiến thức:  

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 
- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 
2. Kĩ năng 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 
- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các 

mức độ/hội chứng liên quan. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 
trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

- Năng lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)       

45 Nghệ thuật trang trí 
trong trường mầm 

non  

1. Kiến thức: 
Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non.  

2. Kĩ năng: 

Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng 
vào trang trí. 

3. Thái độ:  

 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong trang trí. 
3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian. 

- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non. 
- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Thiết kế và sắp đặt 

các góc học tập  

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí. 

- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí. 

2. Kĩ năng: 

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí; 
- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non; năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường 

mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Tự làm đồ dùng dạy 

học ở mầm non   

1. Kiến thức:  

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và 

làm được các loại đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 
2. Kĩ năng: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học 
3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng thái độ tích cực, tự tin khi ra 

trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế 

hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non. 

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

48 Tổ chức ngày lễ hội 

trong trường MN 

1. Kiến thức: 

- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non 
2. Kĩ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non. 
- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 
- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)       

49 Đàn phím điện tử 
(Tự chọn) 

1. Kiến thức: 
- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử. 

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non. 

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non. 
2.  Kĩ năng 

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử. 

- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non. 
3. Thái độ 

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc. 

- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học. 
4. Năng lực 

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong 

trường Mầm non.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Thực hành xướng 

âm (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ 

dài các dạng tiết tấu đơn giản. 
- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao. 

2. Kĩ năng 

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá 

Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, 

đặc biệt là các làn điệu dân ca. 
- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học 

hát, học nhạc cụ. 

Năng lực:  
- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc 

nhằm góp phần hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Kĩ thuật ca hát cơ 

bản (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát 

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc … 
2. Kĩ năng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt với cách hát ở cổ, ở mũi. 
- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài. 

- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là 
các làn điệu dân ca. 

3. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 
- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những 

bài hát cho trẻ mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Lựa chọn và sử 
dụng tác phẩm âm 

nhạc trong giáo dục 

mầm non (Tự chọn) 

1.  Kiến thức: 
- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh 

lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy. 
2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ 

phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.  
- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non. 

3. Thái độ 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  
- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm.  

4. Năng lực 

 - Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  
 - Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)       

53 Môi trường và con 

người (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối 
quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 

người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 

2. Kĩ năng 
- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu. 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm 

3. Thái độ 
- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực dạy học 

+ Năng lực giáo dục 
+ Năng lực hoạt động xã hội  

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Tiếng Việt thực 

hành (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt 

câu, chính tả, dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ 
công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận 

văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự 
nghiên cứu. 

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt, sửu dụng chuấn mực và sáng tạo 
tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp nói và viết. 

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Giao tiếp với trẻ 
mầm non (Tự chọn) 

1. Kiến thức 
- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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sinh đến 6 tuổi. 
- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non. 

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định. 

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học. 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục, 
thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non. 

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non. 

3. Thái độ 
- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non. 

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non. 

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

56 Đánh giá an toàn 

trong giáo dục mầm 

non (Tự chọn) 

1. Kiến thức:  

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 
- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ. 

2. Kĩ năng: 

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ; 
- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non; 

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ; 
- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

III Khối kiến thức nghiệp vụ        

  Bắt buộc         

57 Tâm lý học đại 

cương (Psychology) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 
- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

2. Kĩ năng 
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 
- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  
- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 

thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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thực tập sau này.  
  

58 Giáo dục học đại 

cương  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 
  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 
+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 
 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  
- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Tâm lý học mầm 

non (Preschool 

children 
Psychology)  

1. Kiến thức 

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ 

sinh đến 6 tuổi. 
- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non. 

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định. 

- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học. 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục, 
thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non. 

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non. 

3. Thái độ 
- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non. 

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non. 

- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

60 Giáo dục học mầm 

non  

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non: 

1. Kiến thức: 

Hiểu và phân tích được: 
 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non  

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. 

 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị 
cho trẻ em bước vào lớp 1 

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

2. Kĩ năng: Có được: 
+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà 
trường mầm non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1. 

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả 

tr 
3. Thái độ 

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non. 

+ Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 
+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề. 

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục coi trẻ em như con ngoan trong gia đình 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+ Năng lực của người giáo viên mầm non. 

+ Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.. 

61 Phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức: 
- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 

2. Kĩ năng: 
- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 

3. Thái độ 
- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ như một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 

4. Hình thành năng lực  
- Năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi 

trường xung quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,...  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Phương pháp tổ 

chức cho trẻ mầm  

non làm quen với 
tác phẩm văn học  

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính 

nghệ thuật trên cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành 

2. Kĩ .năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học 
một cách sáng tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá 

trị nội dung – nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng 

tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. 
3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 

- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 
+ Năng lực  

- Năng lực đặc thù:  

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 
+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học 

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật. 

+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

63 Phương pháp hình 

thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các 

biểu tượng toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép đếm, 

kích thước, hình dạng, không gian và thời gian.  
2. Kĩ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng 

tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản.  

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, 
người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực: 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 
MN nói riêng  

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán 

cho trẻ MN. 
  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN. 

64 Phương pháp giáo 

dục khoa học cho 
trẻ mầm non 

(Mothodology of 

science Education 
for preschoolers)  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; 
- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

2. Kĩ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 
- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 
- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục 

trẻ mầm non tìm hiểu, khám phá khoa học. 

- Giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

65 Phương pháp giáo 

dục âm nhạc cho trẻ 
mầm non  

1. Kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh 
lý lứa tuổi của trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 

phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Mầm non.  
2. Kĩ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường 

Mầm non.  
- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy 

trẻ phù hợp theo độ tuổi  

3. Thái độ 
- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  

4. Năng lực 
 - Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

 - Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

66 Phương pháp tổ 
chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm 

non 
2. Kĩ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ 

mầm non. 
3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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giáo dục trẻ. 
4. Năng lực  

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

67 Phương pháp giáo 

dục thể chất cho trẻ 

mầm non  

1. Kiến thức  

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm 

non: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC. 
2. Kĩ năng 

- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non 

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non 
- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 
- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này. 

4. Năng lực  

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực dạy học TDTT 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

68 Phương pháp dàn 

dựng chương trình 

nghệ thuật ở trường 
mầm non  

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề, 

2. Kĩ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình. 

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước. 
4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

chuyên ngành giáo 
dục mầm non  

1. Kiến thức:  

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; 

- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non; 
- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm. 

Kĩ năng: 

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận; 
- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu; 

- Lập đề cương nghiên cứu; 

- Triển khai đề cương nghiên cứu; 
- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,… 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn; 

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu  

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra; 
- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu 

Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục 

mầm non, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

70 Thực hành sư phạm 
1 

Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 
 Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 



1320 

 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non 
- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình 

thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..   
 Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

71 Thực hành sư phạm 

2 

Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non: 

- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non. 
- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non. 

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ. 

Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non: 
- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường; 

- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường; 

 Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non: 
- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ; 

- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Thực hành sư phạm 
3 

Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo dục 
trẻ em lứa tuổi mầm non). 

Kĩ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, tổ 

chức trò chơi. 
Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non. 
-  Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em. 

Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non. 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Thực hành sư phạm 
4 

Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm: 
- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học; 

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học; 

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học. 
Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm: 

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học; 

- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học; 
- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học. 

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp;  

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

74 Thực tập sư phạm 1   3 HK6 Theo quy chế TTSP 

75 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chuyên đề tự chọn 

(Chọn 1 trong 5) 

        

76 Phương pháp tổ 

chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức: 

- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non.  

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 
2. Kĩ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ 

mầm non. 
- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 
- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 
- Nghiêm túc trong học tập. 

77 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 
đại trong giáo dục 

mầm non  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí 

tuệ…), sinh lí học thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non. 

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và 
phát triển năng khiếu cho trẻ. 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại 

2. Kĩ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non. 

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại. 
3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ 

mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

78 Giáo dục giới tính 
cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát 
triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia 

theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm 

lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích 

mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 
khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố 

giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

79 Tư vấn trong giáo 
dục mầm non  

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm 
non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, 

nguyên lý giáo dục. Nắm được những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội.  
2. Kĩ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện 

thực tế.  
3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để 

nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

80 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non  

1. Kiến thức: 

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non. 
- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy 

học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ. 

2. Kỹ năng:  
- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non. 

3. Thái độ: 

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện 
nay. 

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản 

thân. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 
- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp. 

  Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn chuyên ngành 

thay thế  

  7 HK8   

81 Khóa luận tốt 

nghiệp   

  7 HK8   

  Môn học chuyên 

ngành thay thế  

    HK8   

82 Cơ sở và phương 
pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức:  
- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. 

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho  trẻ mầm non. 
2. Kĩ năng:  

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học. 

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  
3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 

- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra 
trường. 

4. Năng lực: 

Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt 
vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

83 Toán và phương 

pháp hình thành 

biểu tượng toán cho 
trẻ mầm non  

1. Kiến thức 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ. 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 
toán của trẻ mầm non.  

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với 
các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng 

dạy ở trường mầm non. 

3. Thái độ 
- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 

những nội dung đã học trong thực tiễn. 

- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học 
có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực  

 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 

mầm non nói riêng  

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 
mức độ sơ đẳng. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

84 Cơ sở và phương 

pháp hướng dẫn trẻ 
khám phá khoa học  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; 
- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

2. Kĩ năng: 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 
- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 
3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 
- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục 

trẻ mầm non tìm hiểu, khám phá khoa học. 

85 Cơ sở và phương 
pháp tổ chức cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn 
học  

1. Kiến thức:  
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

2. Kĩ năng: 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 
- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức 

đã học về tự nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

86 Phương pháp tổ 
chức hoạt động âm 

nhạc trong trường 

mầm non  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 
phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. 

2. Kĩ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành. 
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non. 
- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học; 
Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm 

nhạc trong trường mẫu giáo. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

87 Phương pháp tổ 
chức trò chơi và 

hoạt động tạo hình 

cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò 

chơi tạo hình, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo 

dục nghệ thuật cho trẻ mầm non 
2. Kĩ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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phẩm đồ chơi trẻ em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

giáo dục trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo. 

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông. 
- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tổng cộng    150     

  Sư phạm Giáo dục Mầm non Tiếng Anh (Áp dụng cho K45,46)       

I Khối kiến thức đại 

cương  

  21     

1 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 

1. Kiến thức: 

 Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Lý giải và gọi 

tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kĩ năng 

 Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội; Biết lý giải và 

truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội; Biết vận dụng 
các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; Nhận diện được các 

quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 
  Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt 

động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con 

người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội 

phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt 
động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

 Hình thành phẩm chất chính trị; Năng lực dạy học; Hiểu biết các vấn đề xã hội; Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Những Nguyên lý 
cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - lênin 2  

1 Kiến thức:  
- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây 

dựng nhà nước XHCN… 
2. Kĩ năng:  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế. 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch. 

3. Thái độ  
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận chính 

trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là 

tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học 

này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 
mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 
4. Năng lực 

- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính 

trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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7 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 
Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 
trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

1. Kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức về Y- sinh học trong tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, vận động cơ bản và TCVĐ. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật vận động cơ bản, kỹ thuật của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện, tổ chức tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 
nước và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3.Thái độ:  
- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

    59   

II.1 Khối kiến thức cơ 

sở của nhóm ngành  

    17   

12 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa 
học; Chức năng của văn hóa; Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và đặc điểm cơ bản; Đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt;  

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khoa học về văn hóa Việt Nam. 

- Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong 

nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ. 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Biết trân trọng những giá trị của gia đình, dòng tộc, quê hương, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, có 

trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Văn học dân gian 
Việt Nam 

1. Kiến thức:  
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian và các 

thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng:  

- Đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam.  
3. Thái độ: 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ phân tích tác phẩm văn học; năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Văn học trẻ em 1. Kiến thức 

- Có kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước. 

2. Kỹ năng 
- Nắm được những tri thức cơ bản, hình thành những kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước khi đem đến cho trẻ. 

Đây là cơ sở để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác 

phẩm văn học. 

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non. 

3. Thái độ 
- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu. 

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung:  

+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 

+ Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả. 
- Năng lực đặc thù:  

+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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15 Sinh lý trẻ em 1. Kiến thức 

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em giúp sinh viên hiểu được trẻ em có 

những đặc điểm khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể.  

2. Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, 
đồng thời cũng là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này. 

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Âm nhạc cơ bản 1. Kiến thức 
 Xác định được bản chất, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc với đời sống và sự giáo dục 

toàn diện nhân cách trẻ.  

2. Kỹ năng: 
- Sinh viên sử dụng kiến thức trong lý thuyết âm nhạc cơ bản để đọc - ghi nhạc. Ứng dụng tốt vào các phần đàn và hát một số bài hát 

tiêu biểu trong chương trình Mầm non. 

- Xác định đúng giọng, điệu, nhịp, tính chất, sắc thái các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc học Mầm non. 
3. Thái độ: 

- Sinh viên thể hiện tích tích cực, tinh thần tự giác tự học và làm việc theo nhóm. 

- Thể hiện sự tháo vát năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc, các nguồn tư liệu về âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức 
bản thân. 

4. Năng lực: 

- Có năng lực giải mã các ký hiệu âm thanh và ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hành tác phẩm âm nhạc.  
- Có năng lực hát đúng kỹ thuật cơ bản và một số cách hát dân ca ba miền. 

- Trình tấu và đệm đơn giản các bài hát theo chủ đề giáo dục Mầm non.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

17 Mỹ thuật cơ bản  1. Kiến thức: Hiểu được một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật: 

- Có kiến thức về nhận xét, phân tích, đánh giá tác phẩm mĩ thuật.  

- Hiểu và thực hiện được một số thể loại bài vẽ theo mẫu, vẽ  trang trí, vẽ tranh đơn giản, xé dán tranh theo đề tài, nặn các sản phẩm 

có hình khối và phù điêu đơn giản. 
2. Kỹ năng: Có được các kĩ năng cơ bản về vẽ hình họa chì, kĩ năng đọc màu và vẽ màu, kĩ năng nặn và xé dán. 

3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ mĩ thuật, có thái độ tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: Tư duy không gian, năng lực sáng tạo. 

- Năng lực đặc thù của môn học: Có năng lực về nghệ thuật tạo hình, nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và 

phân tích được các ngôn ngữ mĩ thuật. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giáo dục hòa nhập 
trẻ mầm non  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học 
- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 

và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng 
tật. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về môn học. 
- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và vấn đề Giáo dục hòa nhập TKT ở mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ 

mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành  

  42     

  Bắt buộc    32     

19 Tiếng Việt 1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt. 

2. Kỹ năng: Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách của tiếng Việt. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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3. Thái độ: Giúp sinh viên có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 
và phong cách khi ra trường. 

Hình thành năng lực ngôn ngữ cho sinh viên, cụ thể là hiểu và sử dụng các kiến thức nền tảng về Tiếng Việt để phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

20 Toán cơ sở 1. Kiến thức 

 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng 
minh. 

2. Kỹ năng 

   Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận 
với các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc 

giảng dạy ở trường mầm non. 

3. Thái độ 
  Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 

những nội dung đã học trong thực tiễn. 

4. Năng lực  
- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho 

trẻ mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 
mức độ sơ đẳng. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Cơ sở khoa học tự 

nhiên và xã hội 

1. Kiến thức:  

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 
nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 

2. Kỹ năng: 

- Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào 

trong đời sống cá nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non. 

3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Dinh dưỡng học trẻ 

em  

1. Kiến thức 

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể trẻ em về các chất đó. 

- Biết được giá trị dinh dưỡng và vấn đề vệ sinh của các thực phẩm. 
- Nắm vững chế độ dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng trẻ em. 

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 
4. Năng lực  

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non. 

- Năng lực thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ở các nhóm tuổi khác nhau.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Bệnh học trẻ em 1. Kiến thức 
- Nắm vững nguyên lí và những nội dung của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chiến lược ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho trẻ em;  

- Có kiến thức vững vàng để thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em ở trường mầm non 
(tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ; thiết kế môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mầm non; giáo dục 

an toàn và sức khỏe cho trẻ;…) 

2. Kỹ năng 
- Kỹ năng  tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh  tai nạn cho trẻ mầm non; 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy 

sau này. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ. 

24 Chăm sóc và vệ sinh 

trẻ em 

1. Kiến thức:  

- Trình bày được các đặc điểm: sinh lí, tâm lí, thể chất,… theo độ tuổi, theo giai đoạn phát triển, theo giới tính và theo đặc trưng của 

môi trường sống 
- Trình bày được các yếu tố tác động và có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ mầm non 

- Biết cách thiết kế môi trường tâm lí, môi trường vật chất để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 

- Nêu được các nguyên tắc đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khi ngủ 
2. Kỹ năng 

- Thực hành chăm sóc giấc ngủ cho trẻ mầm non 

- Tương tác được với phụ huynh trong chăm sóc giấc ngủ cho trẻ. 
- Quan sát, phân tích, đánh giá được các vấn đề trong chăm sóc bữa ăn cho trẻ mầm non; 

3. Thái độ 

- Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành và phát triển các năng lực như: NL nghiên cứu khoa học;  NL hợp tác; NL tự đánh giá; NL tự học; NL công nghệ thông 

tin và truyền thông 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

25 Huấn luyện múa 1. Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt được vị trí địa lý, nơi cư trú, đời sống văn hóa, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ, các lễ hội cộng 

đồng, các nền văn hóa mang ý nghĩa sắc tộc của con người trong đời sống xã hội nhất định.   

- Mỗi dân tộc một hệ thống động tác, ngôn ngữ động tác khác nhau 

- Mỗi dân tộc có một nền âm nhạc, dân ca phong phú và đa dạng 

2. Kỹ năng: sáng tạo, bắt chước, học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh 

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài múa của một số dân tộc. 
3. Thái độ: yêu thêm quê hương đất nước, có ý thức đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ đồng loại, biểu hiện tình cảm qua cử chỉ và hành động 

4. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 
- Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

26 Đồ chơi trẻ em 1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Môn học giúp sinh viên biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, tái sử dụng để sáng tạo làm ra những sản phẩm đồ dùng, đồ chơi 
dạy học 

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 
2. Kỹ năng: 

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu, các kĩ thuật cắt, ghép trong việc làm các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi; 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích, trân trọng những sản phẩm đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng 

để phục vụ học tập trong trường mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, thiết kế các hoạt động. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

27 Giáo dục kĩ năng 

sống cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống.  
- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 
mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 
4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông,… 
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

28 Giáo dục thẩm mĩ 

cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  

- Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về mĩ học và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em;  
- Nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non; cơ sở và các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em. 

- Sinh viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu, nội dung và những kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng: 
- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và xác định mục tiêu, nội dung GDTM cho trẻ mầm non. 

- Có kỹ năng vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục 

âm nhạc, tạo hình theo hướng tích hợp GDTM cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ: 

- Tích cực, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp, kĩ thuật để thiết kế các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. 

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 
- Năng  lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục,  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

29 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non  

1. Kiến thức:  

- Các khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục mầm 

non. 

- Phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 

- Một số phần mềm sử dụng trong đánh giá trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng:  

- Phân tích được tác động của đánh giá và kiểm định chất lượng đến giáo dục mầm non. 

- Sử dụng hiệu quả các phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá trẻ mầm non. 
- Xây dựng một số công cụ đánh giá trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn. 

- Sử dụng phần mềm để đánh giá trẻ mầm non. 

- Phân tích kết quả đánh giá. 
3. Thái độ 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

30 Phát triển chương 
trình giáo dục mầm 

non 

1. Kiến thức:   
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Cách thức phát triển chương trình giáo dục mầm non. 
2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng: 

- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục mầm non. 
- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

Knowledge:  
- English vocabulary specialized in Early Childhood Education; 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Knowledge of the characteristics of preschool children: psychological characteristics of preschool children, physiological 
characteristics of preschool children, theories of child development; 

Skills: 

- Listening, speaking, reading and writing English in preschool environment; 
- Using English in research on preschool education. 

- Social skills: team collaborating, presentating, organizing educational activities, and problem solving, ... 

Attitude: attentive and active in learning activities. 
Capacity (General capacity and specific capacity) 

- General capacity: Capacity of studying the practical care and education for children in English. 

- Specific capacity: Capacity of using English to communicate in preschool environment. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn         

  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)       

32 Kĩ thuật nấu ăn 1. Kiến thức 

- Nắm được bản chất của các nguyên liệu chế biến món ăn. 
- Nắm được các phương pháp chế biến cơ bản, kỹ thuật chế biến một số món ăn, chủ yếu là các món ăn dùng cho trẻ em ở các độ tuổi.  

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, vận dụng nghiên cứu các vấn đề thực tiến. 
- Kỹ năng thực hành sơ chế, chế biến một số món ăn cho trẻ em ở các độ tuổi. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  

- Năng lực tổ chức hoạt động nuôi dưỡng ở trường mầm non: thực hành lựa chọn, bảo quản nguyên liệu chế biến, chế biến một số 
món ăn cho trẻ em. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Chế độ dinh dưỡng 

cho trẻ chăm sóc 
đặc biệt  

1. Kiến thức 

- Hiểu được nguyên lý khoa học trong dinh dưỡng điều trị cho trẻ em; Nhận dạng được những nhóm trẻ nguy cơ cao trong việc thiếu 
hụt dinh dưỡng; những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt;  

- Nắm vững kiến thức cơ bản thực để hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt: Trẻ đẻ non, thiếu cân, suy dinh 

dưỡng bào thai; Trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; Trẻ nhiễm/phơi nhiễm 
HIV. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho 
nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và làm việc. 

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập và làm việc. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non 

- Biết quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; phát hiện nhận biết những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt. 

- Có kiến thức vững vàng để thực hành chế độ dinh dưỡng cho những nhóm trẻ cần chăm sóc đặc biệt (Trẻ đẻ non, thiếu cân, SDD 
bào thai; Trẻ còi xương, SDD; Trẻ thừa cân, béo phì; Trẻ bị các bệnh nhiễm khuẩn; ) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Chăm sóc và vệ sinh 

cho trẻ từ 0 đến 3 
tuổi  

1. Kiến thức:  

- Hiểu được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đặc biệt đối với trẻ mà người mẹ không đủ sữa. 
- Ứng dụng trong việc đề ra các biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuồi 

2. Kỹ năng 

- Nghiên cứu, phân tích được các đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi; 
- Biết quan sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong chăm sóc dinh dưỡng và vận động cho trẻ phù hợp với lứa tuổi; 

3. Thái độ 

- Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành. 
Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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35 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng đồng  
1. Kiến thức 
- Người hoc nắm vững những vấn đề cơ bản của giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng: đối tượng, hình thức, nội dung, mô hình 

truyền thông và tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng. 

2. Kỹ năng 
- Nghiên cứu tài liệu và khái quát hóa kiến thức, nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng và giáo dục dinh dưỡng 

cộng đồng. 

- Vận dụng kiến thức để thực hiện giáo dục dinh dưỡng cộng đồng. 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực  
- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng cộng đồng: tình trạng dinh dưỡng vitamin A, dinh dưỡng sắt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 

phì. 

- Giáo dục  

+ Lập kế hoạch và tổ chức được các hoạt động giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4)        

36 Phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ khiếm thính  

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển 
ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. 

2. Kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết 

các kỹ năng cơ bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính. 
3. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục 

ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn. 

4. Năng lực: Có năng lực ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể để giúp trẻ khiếm thính có được ngôn ngữ để giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

37 Tâm lý học trẻ 
khuyết tật 

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ 
và đặc điểm nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý. 

2.  Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề 

xuất các hỗ trợ về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ. 
3. Thái độ: Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

38 Can thiệp sớm cho 

trẻ phát triển trí tuệ  

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học: 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 
- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 

- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Can thiệp sớm cho 
trẻ khiếm thính và 

khiếm thị  

1. Kiến thức:  
- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). 

- Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ. 
- Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. 

- Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

2. Kỹ năng 
- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. 
- Vận dụng các biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các 

mức độ/hội chứng liên quan. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 
trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục, dạy học ở mầm non.. 

- Năng lực đặc thù: phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục hòa nhập có trẻ khó khăn đặc thù… 

  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)       

40 Nghệ thuật trang trí 

trong trường mầm 

non  

1. Kiến thức: 

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của trang trí, có thể vận dụng vào công việc trong trường mầm non.  

2. Kỹ năng: 
Cung cấp cho sinh viên nhưng kĩ năng chọn lọc các hình ảnh đẹp, biết cách điệu, biểu tượng hóa, khái quát hóa cái đẹp để vận dụng 

vào trang trí. 

3. Thái độ:  
 Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ hình thành một thị hiếu thẩm mĩ tốt, nâng cao năng lực đánh gía trong trang trí. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Sinh viên có năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực thẩm mĩ, tư duy không gian. 
- Sinh viên có năng lực thiết kế, trang trí đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ trong môi trường mầm non. 

- Có năng lực thiết kế các không gian hoạt động trong chương trình mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

41 Thiết kế và sắp đặt 

các góc học tập  

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí. 
- Nắm được phương pháp, kĩ thuật sử dụng màu sắc và các chât liệu trong trang trí. 

2. Kỹ năng: 

- Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu trong trang trí; 
- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 

3. Thái độ: Giúp sinh viên thêm yêu thích nghệ thuật trang trí, sắp đặt các góc theo chủ đề trong trường mầm non. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi. 

- Năng lực đặc thù: năng năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non; năng lực thiết kế, sắp xếp các góc học tập trong trường 

mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

42 Tự làm đồ dùng dạy 

học ở mầm non   

1. Kiến thức:  

Cung cấp kiến thức về chương trình giáo dục mầm non, vai trò của đồ dùng, phương tiện trong chương trình. Sinh viên hiểu biết và 

làm được các loại đồ dùng đặc thù phục vụ các hoạt động theo chủ đề hay môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 
2. Kỹ năng: 

Có kĩ năng lựa chọn vật liệu phù hợp, kĩ năng thiết kế, gia công đồ dùng theo các loại bài học 

3. Thái độ: Sinh viên hoàn thiện hơn về các kĩ năng mềm về nghề sư phạm mầm non từ đó tạo dựng thái độ tích cực, tự tin khi  ra 

trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

- Năng lực chung: Thiết kế học liệu và đồ dùng dạy học. Kĩ năng vận dụng các PPDH, KTDH truyền thống và hiện đại trong thiết kế 
hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non. 

- Năng lực đặc thù: Thiết kế, làm các đồ dùng dạy học theo chủ đề hoặc phục vụ cho nhiều loại bài và hoạt động giáo dục khác. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Tổ chức ngày lễ hội 
trong trường MN 

1. Kiến thức: 
- Hiểu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của một số ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, một số ngày lễ hội ở trường mầm non 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non 

2. Kỹ năng 
- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức ngày lễ hội trong trường mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động ngày lễ hội trong trường mầm non. 

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 
- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 

  Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)       

44 Đàn phím điện tử 
(Tự chọn) 

1. Kiến thức: 
- Nắm vững được cấu tạo và sử dụng được các chức năng của cây đàn Organ điện tử. 

- Trình tấu được các bản nhạc, ca khúc trong chương trình âm nhạc Mầm non. 

- Đệm hát đơn giản cho các ca khúc viết cho bậc học Mầm non. 
2.  Kỹ năng 

- Biết lựa chọn tiết điệu, âm sắc, phù hợp với từng bài hát, nắm được và ứng dụng các kỹ thuật ngón cơ bản của đàn phím điện tử. 
- Trình tấu hoặc đệm các bài hát bằng tiết điệu và hợp âm đã được chuyển soạn cho đàn Organ trên chủ đề giáo dục Mầm non. 

3. Thái độ 

- Thể hiện lòng yêu nghề, nhiệt tình, say mê tập luyện, năng động và có trách nhiệm với công việc. 
- Hoàn thành tốt các bài tập được giao đúng thời gian và có chất lượng, tích cực, tự giác có tinh thần và ý chí tự học. 

4. Năng lực 

 Sinh viên có năng lực sử dụng cây đàn Organ một cách chủ động và hiệu quả trong việc giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong 
trường Mầm non.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

45 Thực hành xướng 

âm (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Xác định những phương pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc, phân tích và so sánh độ cao một số quãng cơ bản. Phân tích và so sánh độ 

dài các dạng tiết tấu đơn giản. 
- Xác định cơ bản kiến thức, phương pháp và kĩ năng đọc, ghi nhạc để tiếp tục tự học bồi dưỡng nâng cao. 

2. Kỹ năng 

- Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản của các giọng có hoá biểu từ không dấu hoá đến một dấu hoá 
3. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, 

đặc biệt là các làn điệu dân ca. 
- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến thức, kĩ năng môn học, tác động tích cực đến môn học khác như học 

hát, học nhạc cụ. 

4. Năng lực:  
- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cưú các thuật ngữ âm nhạc, vận dụng các bài xướng âm để đọc hiểu các tác phẩm âm nhạc 

nhằm góp phần hoàn thiện chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

46 Kĩ thuật ca hát cơ 

bản (Tự chọn) 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về ca hát 

- Xác định được những kĩ năng cơ bản về thanh nhạc: Lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc … 
2. Kỹ năng 

- Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi. 

- Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài. 

- Hát đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm. Quan tâm đến nội dung, tư tưởng giá trị nghệ thuật trong các bài hát, đặc biệt là 

các làn điệu dân ca. 
3. Năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 

- Năng lực đặc thù: hiểu biết về các kĩ năng cơ bản của ca hát; vận dụng những kĩ năng  cơ bản đó dạy hát có kĩ thuật và dựng những 
bài hát cho trẻ mầm non; góp phần hoàn  thiện giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

47 Lựa chọn và sử 

dụng tác phẩm âm 
nhạc trong giáo dục 

mầm non (Tự chọn) 

1.  Kiến thức: 

- Trang bị cho người học cơ sở lý luận và phương pháp lựa chọn sử dụng tác phẩm Âm nhạc trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm sinh 
lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Giúp người học có kiến thức Âm nhạc trong việc lựa chọn tác phẩm và sử dụng tác phẩm hiệu quả khi giảng dạy. 

2.  Kỹ năng 
- Trang bị cho sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục tốt để dạy trẻ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.  
- Có khả năng lựa chọn và định hướng các tác phẩm Âm nhạc phù hợp với chủ đề giáo dục trong trường Mầm non. 

3. Thái độ 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  
- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc theo nhóm.  

4. Năng lực 

- Có kiến thức và phương pháp lựa chọn, sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  
- Nâng cao các kỹ năng thực hành trong sử dụng tác phẩm Âm nhạc trong trường Mầm non.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)       

48 Môi trường và con 
người (Tự chọn) 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối 

quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 

người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu. 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm 
3. Thái độ 

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực hoạt động xã hội  

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

49 Tiếng Việt thực 

hành (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp nhận và tạo lập văn bản trong nhà trường, các vấn đề đặt 

câu, chính tả, dùng từ. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ 
công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kỹ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng tạo lập và tiếp nhận 

văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời gúp ngườ học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự 
nghiên cứu. 

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giaoctiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sựu trong sáng của tiếng Việt  sửu dụng chuấn mực và sáng tạo 
tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp nói và viết. 

4. Năng lực: tạo lập và tiếp nhận văn bản, năng lục dùng từ, đặt câu và năng lực chính tả.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

50 Giao tiếp với trẻ 
mầm non (Tự chọn) 

1. Kiến thức: Củng  cố  và  hiểu  rõ  hơn  một  số kiến  thức  cơ  bản  về  giao  tiếp,  đặc  điểm  giao tiếp  và  các  biện  pháp  giáo  dục  
phát  triển  kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ mầm non 

2. Kỹ năng: Mô tả được vai trò của giao tiếp đối với sự phát triẻn của trẻ. Góp phần rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong 

việc sử dụng những biện pháp để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả ở trẻ.  

3. Thái độ: Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự  rèn luyện,  thức tôn trọng cá nhân trẻ, yêu thương, dịu dàng, kiên trì khi giao tiếp với 

trẻ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Đánh giá an toàn 

trong giáo dục mầm 

non (Tự chọn) 

1. Kiến thức:  

- Một số nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Cách thức đánh giá các nguy cơ mất an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 
- Cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn và cách thức tạo dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ. 

2. Kỹ năng: 

- Khảo sát, phân tích nguy cơ mất an toàn trong chăm sóc và giáo dục trẻ; 
- Tìm hiểu thực tiễn môi trường lớp học và trường học mầm non; 

- Thực hành đánh giá an toàn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; 

- Đề xuất giải pháp xây dựng môi trường lớp học, trường học an toàn cho trẻ; 
- Thực hiện các nguyên tắc chăm sóc và giáo dục trẻ trong môi trường an toàn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình môn học, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và xử lý thông tin. 

III Khối kiến thức nghiệp vụ        

  Bắt buộc         

52 Tâm lý học đại 

cương 

1. Kiến thức  

- Hiểu và nắm vững bản chất hiện tượng tâm lý người  
- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách 
2. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 

Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  
- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  

- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 

theo nhóm hiệu quả; 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 

tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng vào 
thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi đi 

thực tập sau này.  
  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

53 Giáo dục học đại 

cương (Những vấn 
đề chung về Giáo 

dục học) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 
  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 
+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  
- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 
3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  
- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

54 Tâm lý học mầm 

non  

1. Kiến thức 

- Phân tích được những đặc trưng trong sự phát triển về thể chất, tâm lý - xã hội của các giai đoạn phát triển và cá nhân trẻ em từ sơ 
sinh đến 6 tuổi. 

- Nắm được phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi mầm non. 

- Hiểu rõ vị trí, vai trò của từng yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển tâm lý trong mỗi giai đoạn tuổi nhất định. 
- Phân tích được cơ sở tâm lý, những yêu cầu của hoạt động dạy học trong giáo dục mầm non. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học trẻ em để tìm hiểu tâm lý trẻ em theo quan điểm khoa học. 
- Vận dụng kiến thức tâm lý học mầm non vào việc thiết kế hoạt động giáo dục, 

thực hiện giáo dục trẻ tuổi mầm non. 

- Thực hành xây dựng tiêu chí, các công cụ để đánh giá và phân loại trẻ em lứa tuổi mầm non. 
3. Thái độ 

- Yêu trẻ, yêu nghề sư phạm mầm non. 

- Hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu tâm lý trẻ em và cơ sở tâm lý của giáo dục mầm non. 
- Sẵn sàng phê phán những quan điểm phản khoa học trong cách nuôi dạy trẻ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

55 Giáo dục học mầm 

non  

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên mầm non: 

1. Kiến thức: 
Hiểu và phân tích được: 

 +  Những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non – Khoa học về chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non  

 + Những tri thức khoa học về  hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. 
 + Những tri thức khoa học về tổ chức hoạt động dạy học, vui chơi, tổ chức nhưnmgx ngày lễ hội cho trẻ em mầm non và chuẩn bị 

cho trẻ em bước vào lớp 1 

 +  Những tri thức khoa học về người giáo viên mầm nom với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non 

2. Kĩ năng: Có được: 

+ Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

+ Kĩ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non. 
+ Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơii, hoạt động tổ chức những ngày hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong nhà 

trường mầm non, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1. 

+ Kĩ năng thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non (đón trẻ; cho trẻ chơi, cho trẻ học, cho trẻ ăn; cho trẻ ngủ; ... và trả 
tr 

3. Thái độ 

+ Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ mầm non. 
+ Nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 

+ Có tình cảm nghề nghiệp; yêu trẻ, yêu nghề. 

+ Yêu thương và giúp đỡ trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục coi trẻ em như con ngoan trong gia đình 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên mầm non. 

+ Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức: 

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lý luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
2. Kỹ năng: 

- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

-  Hướng dẫn người đọc vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 
3. Thái độ 

- Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ như một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 
4. Năng lực  

- Năng lực ngôn ngữ 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 



1348 

 
- Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục  nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua các hình thức làm quen với môi 
trường xung quanh, kể lại chuyện, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, cho trẻ làm quen với chữ cái,...  

57 Phương pháp tổ 

chức cho trẻ mầm  
non làm quen với 

tác phẩm văn học  

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính 

nghệ thuật trên cơ sở tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành 
2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học 

một cách sáng tạo. Bước đầu hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học, dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá 

trị nội dung – nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng 
tạo của trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. 

3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 
- Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án và giảng mẫu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  
+ Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề 

+ Năng lực  

- Năng lực đặc thù:  
+ Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. 

+ Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học 

+ Năng lực đọc, kể tác phẩm có nghệ thuật. 
+ Năng lực tổ chức giờ học có hiệu quả, theo đúng định hướng sư phạm.   

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Phương pháp hình 

thành biểu tượng 
toán cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các 

biểu tượng toán của trẻ mầm non, nội dung chương trình, hình thức và điều kiện hình thành các biểu tượng tập hợp, số và phép đếm, 
kích thước, hình dạng, không gian và thời gian.  

2. Kỹ năng:  Trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản về tổ chức hình thành (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá) các biểu tượng 

tập hợp, số và phép đếm, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian ; phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản.  

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, 

người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực: 
 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 

MN nói riêng  

 - Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn GD Toán cho trẻ MN, có thể tổ chức hoạt động GD Toán 
cho trẻ MN. 

  - Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong GD Toán cho trẻ MN. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Phương pháp giáo 

dục khoa học cho 
trẻ mầm non  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 
 - Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
2. Kỹ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 
- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kỹ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình mầm non, chương trình môn học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế giáo dục 
trẻ mầm non tìm hiểu, khám phá khoa học. 

60 Phương pháp giáo 

dục âm nhạc cho trẻ 
mầm non  

1. Kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non trên cơ sở nắm vững tâm sinh 
lý lứa tuổi của trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 

phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Mầm non.  
2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc trong trường 

Mầm non.  
- Có khả năng lựa chọn và sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật cao, tính giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ em để dạy 

trẻ phù hợp theo độ tuổi  

3. Thái độ 
- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học.  

4. Năng lực 
- Hình thành và phát triển các năng lực về phương pháp giảng dạy các hoạt động âm nhạc trong trường Mầm non. 

- Có năng lực lựa chọn và ứng dụng phát triển âm nhạc theo các chủ đề giáo dục.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Phương pháp tổ 
chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình, tạo 

điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cũng như giáo dục nghệ thuật cho trẻ mầm 

non 
2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi , hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ 

mầm non. 

3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

giáo dục trẻ. 
4. Năng lực  

- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

62 Phương pháp giáo 
dục thể chất cho trẻ 

mầm non  

1. Kiến thức  
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lĩnh vực sư phạm về lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi mầm 

non: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và các hình thức tổ chức GDTC. 

2. Kỹ năng 
- Thực hành được các nội dung GDTC của bậc học mầm non 

- Có năng lực giảng dạy các nội dung môn học GDTC trong trường mầm non 
- Tổ chức các hoạt động vận động cơ bản theo hướng tích hợp các hoạt động vận động của trẻ. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 
- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này. 

4. Năng lực  

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực hoạt động xã hội 

- Năng lực dạy học TDTT 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

63 Phương pháp dàn 
dựng chương trình 

nghệ thuật ở trường 

mầm non  

1. Kiến thức: sinh viên nắm bắt được các loại hình nghệ thuật, phương pháp tổ chức các sự kiện theo logic, theo chủ đề, 
2. Kỹ năng: Dàn dựng các tiết mục, các trường đoạn nghệ thuật, các tác phẩm biểu diễn, và tổng thể chương trình. 

3. Thái độ: yêu con người, yêu gia đình, bạn bè, yêu đất nước. 

4. Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 
Năng lực đặc thù gồm: hoạt động lại các tiết mục, các động tác, năng lực thị phạm, năng lực truyền đạt, tổ chức sự kiện 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

64 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
chuyên ngành giáo 

dục mầm non  

1. Kiến thức:  

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; 
- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non; 

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm. 

2. Kỹ năng: 
- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục mầm non từ thực tiễn và từ lí luận; 

- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu; 

- Lập đề cương nghiên cứu; 
- Triển khai đề cương nghiên cứu; 

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,… 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn; 

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu  

- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra; 
- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục 

mầm non, năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục trẻ mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

65 Thực hành sư phạm 

1 

1. Kiến thức: Nắm vững những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên mầm non 

- Trên cơ sở thực tiễn nhà trường mầm non, làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình 
thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề. và tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào trẻ em và quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em..   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực của cô giáo mầm non. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

66 Thực hành sư phạm 
2 

- Phát triển năng lực tìm hiểu trẻ mầm non: 
- Hiểu biết về trạng thái tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non. 

- Tìm hiểu những yếu tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ ở trường mầm non. 

- Biết cách giảm thiểu các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ. 
- Phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non: 

- Biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động đón trẻ, hoạt động giáo dục và hoạt động khác ở trường; 
- Thực hành chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt (trẻ ốm, mệt,…), trẻ có nhu cầu bình thường; 

-  Phát triển năng lực thực hiện hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh trẻ mầm non: 

- Thực hành chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ; 
- Thực hành chăm sóc vệ sinh cho trẻ. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

67 Thực hành sư phạm 

3 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kỹ năng cần thiết của cô giáo mầm non với công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (giáo 

dục trẻ em lứa tuổi mầm non). 

2. Kỹ năng: Hình thành cho sinh viên những kĩ năng giáo dục trẻ em mầm non và kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, 
tổ chức trò chơi. 

3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của cô giáo mầm non. 

- Yêu trẻ, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Tin tưởng, quan tâm giáo dục trẻ em. 
4. Năng lực: Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; năng lực giáo dục trẻ em mầm non. 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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68 Thực hành sư phạm 

4 
Phát triển năng lực thiết kế hoạt động dạy học, bao gồm: 
- Năng lực thiết kế mục tiêu dạy học; 

- Năng lực thiết kế môi trường dạy học; 

- Năng lực vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống và tích cực trong thiết kế hoạt động dạy học. 
Phát triển năng lực đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, bao gồm: 

- Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu dạy học; 

- Đánh giá và điều chỉnh môi trường dạy học; 
- Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch dạy học. 

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 
- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp;  

- Tự đánh giá kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Điều chỉnh các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

69 Thực tập sư phạm 1   3 HK6 Theo quy chế TTSP 

70 Thực tập sư phạm 2   4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)       

71 Phương pháp tổ 
chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm 

non  

1. Kiến thức: 
- Hiểu khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non.  

- Hiểu các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng 
- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động vui chơi để thực hiện hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ 

mầm non. 

- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. 
- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 
- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

72 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 
đại trong giáo dục 

mầm non  

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Nắm vững một số tư tưởng giáo dục hiện đại như lí thuyết về tâm lí học (thuyết kiến tạo, thuyết vùng cận phát triển, thuyết đa trí 

tuệ…), sinh lí học thần kinh, giáo dục học (giáo dục trải nghiệm, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp…) trong giáo dục trẻ mầm non. 

- Biết những biểu hiện của trẻ có năng khiếu về ngôn ngữ, tư duy khoa học, toán học, nghệ thuật. Biết lập kế hoạch để bồi dưỡng và 
phát triển năng khiếu cho trẻ. 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào các phương pháp và tư tưởng giáo dục hiện đại 

2. Kỹ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Vận dụng các lí thuyết về tâm lí học, sinh lí học, giáo dục học hiện đại vào giáo dục mầm non. 

- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ mầm non theo các tư tưởng giáo dục hiện đại. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào giáo dục trẻ 

mầm non. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Giáo dục giới tính 
cho trẻ mầm non  

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát 
triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia 

theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

2. Kỹ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm 
lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích 

mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong yếu tố 

giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

74 Tư vấn trong giáo 
dục mầm non  

1. Kiến thức: Module này nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên khoa mầm non một số kiến thức, kỹ năng tư vấn cho giáo dục mầm 
non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, 

nguyên lý giáo dục. Nắm được những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ 

chức xã hội.  
2. Kỹ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện 

thực tế.  

3. Thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để 
nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

75 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non  

1. Kiến thức: 

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong giáo dục mầm non. 
- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục, dạy 

học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ. 

2. Kỹ năng:  
- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non. 

3.Thái độ: 

- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện 
nay. 

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản 

thân. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 

- Năng lực đặc thù: Vận dụng, khai thác các phần mềm hỗ trợ học tập và phát triển nghề nghiệp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn chuyên ngành 

thay thế  

  7 HK8   

76 Khóa luận tốt 

nghiệp   

  7 HK8   

  Môn học chuyên 

ngành thay thế  

  7 HK8   

77 Cơ sở và phương 

pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm 
non  

1. Kiến thức:  

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. 

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của 
khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học. 
- Hướng dẫn người học quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 
- Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra 

trường. 

4. Năng lực: 
Môn học phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt 

vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

78 Toán và phương 
pháp hình thành 

biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ. 

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của việc hình thành các biểu tượng toán, đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng 

toán của trẻ mầm non.  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Kỹ năng 
- Biết vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với 

các vấn đề cụ thể của về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng 

dạy ở trường mầm non. 
3. Thái độ 

- Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của 

những nội dung đã học trong thực tiễn. 
- Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic. Thông qua môn học này, người học 

có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của toán học trong thực tiễn. 

4. Năng lực  
 Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong giáo dục toán cho trẻ 

mầm non nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn giáo dục Toán ở trường mầm non, có thể giải các bài toán ở 

mức độ sơ đẳng. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán trong giáo dục học toán ở trường mầm non. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

79 Cơ sở và phương 
pháp tổ chức cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn 
học  

1. Kiến thức:  
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 

nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 
- Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; 

2. Kỹ năng: 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; 

- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của trẻ; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non: 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học: 
3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: hiểu biết và nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội; vận dụng và chuyển dịch kiến thức 

đã học về tự nhiên và xã hội vào giáo dục trẻ mầm non tìm hiểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

81 Phương pháp tổ 
chức hoạt động âm 

nhạc trong trường 

mầm non  

1. Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non trên cơ sở nắm được đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ có liên quan đến các hoạt động âm nhạc. 

- Sinh viên có kỹ năng, nghiệp vụ dạy trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, 
phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên biết lập kế hoạch có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành. 
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các bài hát, bản nhạc có tính nghệ thuật, tính giáo dục để dạy trẻ một cách phù hợp theo độ tuổi. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nghiệm với công việc dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non. 
- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực nghiên cứu lí luận, năng lực khảo sát và liên hệ thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học 
- Năng lực đặc thù: hiểu: Hiểu biết các phương pháp tổ chức âm nhạc cho trẻ, vận dụng những kiến thức để tổ chức các hoạt động âm 

nhạc trong trường mẫu giáo. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

82 Phương pháp tổ 
chức trò chơi và 

1. Kiến thức:  
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức khoa học về cơ sở tâm lí học, giáo dục học của trẻ mầm non qua hoạt động tạo hình và trò 

chơi tạo hình, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phân tích các phương pháp tổ chức trò chơi và hoạt động tạo hình cũng như giáo 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 



1354 

 
hoạt động tạo hình 
cho trẻ mầm non  

dục nghệ thuật cho trẻ mầm non 
2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng tạo hình căn bản, kĩ năng sư phạm nói chung và những kĩ năng tổ chức trò chơi, làm các sản 

phẩm đồ chơi trẻ em trong tạo hình, hướng dẫn hoạt động  tạo hình cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ: 

 Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ở sinh viên lòng yêu trẻ, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

giáo dục trẻ. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo. 

- Nâng cao nhận thức thẩm mĩ, có khả năng nhận xét các đánh giá các sản phẩm mĩ thuật phổ thông. 
- Biết được các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm tạo hình của trẻ mầm non  

- Xác định được mục tiêu, vai trò và nội dung của môn học trong chương trình giáo dục mầm non. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tổng cộng    135     

  Sư phạm Giáo dục Mầm non Tiếng Anh (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Khối kiến thức đại 

cương  

  22     

1 Triết học Mác - Lê 

nin  

1. Mục tiêu học phần: 

- Người học có những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

-Giúp cho người học có thể giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn trên cơ sở vận dụng thế giới 
quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 

-Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
-Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần. 

-Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác. 

-Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin. 
-Giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - 

xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước dựa trên quan điểm của triết học Mác – Lênin. 

-Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin. 

-Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã 

hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lê nin  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần  
- Phân tích được những nội dung cơ bản của   kinh tế chính trị Mác – Lênin 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 
- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH - Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề 
mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào giải thích những vấn đề thực tiễn về CNXH. 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra học phần   
- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để giải thích được những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

- Tích cực tham gia học tập và nghiên cứu CNXH khoa học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức, tham gia các hoạt động học tập về các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam  

1. Mục tiêu học phần  
- Người học có những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 

những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

- Người học có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy luật 
lịch sử vào thực tiễn. 

- Bồi dưỡng cho người học lòng tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 

của Đảng. 
- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 

– 2018). 
- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 

việc và cuộc sống. 

- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
- Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

6 Tiếng Anh B1.1 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 
- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

- Có khả năng thuyết trình 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày. 
- Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm, ví dụ như câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi, kinh 

nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình. 

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng. 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống thường ngày như tổ chức 

cho chuyến du lịch, đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

7 Tiếng Anh B12  1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  
- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 
và công việc thường ngày  

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails, viết sơ yếu lý lịch, 

đặt hàng trực tuyến, tham gia phỏng vấn xin việc... 

- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Tiếng Anh B13 1. Mục tiêu học phần  
- Nắm được kiến thức tiếng Anh ở trình độ trung cấp về ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  

- Có kỹ năng tiếng Anh Nghe-Nói-Đọc-Viết ở trình độ trung cấp. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

- Có thái độ học tập nghiêm túc 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

- Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

-  Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 
và công việc thường ngày  

- Có thể xác định được ý chính cũng như đọc hiểu sâu nội dung trong các bài viết, đọc kết hợp với tư duy phản biện 

- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước 
- Có thể sử dụng ngôn ngữ phù hợp để giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong cuộc sống như viết emails trang trọng, viết 

báo, viết tiểu sử, viết bài nhận xét đấnh giá, thuyết trình hay thảo luận... 

- Có thể xác định các nguồn thông tin đa dạng, tìm kiếm và lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập.  

2 HK3  Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Tiếng Anh B2.1 1. Mục tiêu học phần  
- Nắm vững kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng các kỹ năng nghe, nói đọc, viết tiếng Anh ở trình độ B1+ 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng được kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng được kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1+ 
- Vận dụng được kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng được kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Vận dụng được kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh ở trình độ B1+ 
- Vận dụng được kỹ năng viết tiếng Anh ở trình độ B1+ 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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10 Tiếng Anh B2.2. 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng các kỹ năng nghe, nói đọc, viết tiếng Anh ở trình độ B2- 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng được kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng được kiến thức về phát âm tiếng Anh ở trình độ B2- 
- Vận dụng được kỹ năng nghe tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng được kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Vận dụng được kỹ năng đọc tiếng Anh ở trình độ B2- 
- Vận dụng được kỹ năng viết tiếng Anh ở trình độ B2- 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

11 Tiếng Anh B2.3 1. Mục tiêu học phần  
- Nắm vững kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng các kỹ năng nghe, nói đọc, viết tiếng Anh ở trình độ B2 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Vận dụng được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng được kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng được kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B2 
- Vận dụng được kỹ năng nghe tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng được kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ B2 

- Vận dụng được kỹ năng đọc tiếng Anh ở trình độ B2 
- Vận dụng được kỹ năng viết tiếng Anh ở trình độ B2 

- Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Tin học 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 
khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 

nhận tài liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 

việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin 

cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 
trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 
- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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13 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu học phần  

- Người học có những kiến thức cơ bản về vấn đề lý luận chung nhà nước và pháp luật và một số bộ luật quan trọng trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 
- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Giáo dục thể chất 1 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 

thể thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 
- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  1 HK2   

  Bóng bàn 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật chuyền được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền 

  Bóng đá 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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  Cầu lông 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cờ vua được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn cờ vua. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cờ vua. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đá cầu.  
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn đá cầu.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn điền kinh.  
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn điền kinh.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật thể dục nhịp điệu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn thể dục nhịp điệu. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn thể dục nhịp điệu. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật taewondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn võ taewondo. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn võ taewondo. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 
(ngành GDMN) 

  1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

16 Giáo dục thể chất 3 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  1 HK3   

  Bóng bàn 1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật chuyền được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ. 

  Bơi thể thao 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cờ vua được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn cờ vua. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn cờ vua. 

  Đá cầu 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đá cầu.  

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn đá cầu.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn điền kinh.  

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn điền kinh.  

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật thể dục nhịp điệu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn thể dục nhịp điệu. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn thể dục nhịp điệu. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật taewondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn võ taewondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn võ taewondo. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Giáo dục thể chất 

(ngành GDMN) 

  1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

    59   

II.1 Khối kiến thức cơ 

sở của nhóm ngành  

    17   

17 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết đối với việc hiểu về một nền văn hoá nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. 

- Hình thành các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu một số vấn đề về văn hoá; kĩ 
năng vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho trẻ mầm non trong 

nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách trẻ. 

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, hình thành niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu được những khái niệm cơ bản liên quan đến môn học. 

- Nhớ, hiểu được những tri thức cơ bản về văn hoá nói chung 
- Nhớ, hiểu được những tri thức cơ bản về văn hoá Việt Nam  

- Ứng dụng tri thức phục vụ hoạt động dạy học ở mầm non 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

18 Văn học dân gian 
Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn học dân gian Việt Nam: Khái niệm, đặc trưng, vai trò của văn học dân gian, các giai đoạn 

phát triển, các thể loại văn học dân gian Việt Nam 

- Hình thành các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian; kĩ năng phân tích tác phẩm văn học 

dân gian theo đặc trưng thể loại – phân tích tác phẩm văn học dân gian, kĩ năng vận dụng tác phẩm văn học dân gian trong trường 

mầm non. 
- Yêu thích và có ý thức vận dụng tác phẩm văn học dân gian vào các hoạt động giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của văn học dân gian Việt Nam: Khái niệm, đặc trưng, vai trò của văn học dân gian, các giai đoạn 
phát triển, phân loại các thể loại văn học dân gian. 

- Nhớ, hiểu được những đặc trưng cơ bản và vai trò của một số thể loại văn học dân gian Việt Nam gần với trẻ mầm non (thần thoại, 

truyện cổ tích, truyền thuyết, đồng dao, câu đố…). 
- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật cơ bản của một số tác phẩm văn học dân gian gần gũi với mầm non. 

- Lựa chọn được tác phẩm văn học dân gian phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào một số hoạt động làm quen với tác 

phẩm văn học cho trẻ mầm non: đọc diễn cảm, kể diễn cảm, kể chuyện sáng tạo, đóng kịch… 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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19 Văn học trẻ em 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp những kiến thức nền tảng về văn học trẻ em trong và ngoài nước qua hệ thống những tác phẩm văn học ưu tú dành cho các 

em. Qua đó, giúp cho người học nâng cao trình độ nhận thức xã hội, con người, làm phong phú, tâm hồn, tình cảm, bồi dưỡng một 

thái độ sống giàu tính nhân văn, phù hợp với giáo dục mầm non.  
- Hình thành ở người học một số kĩ năng như: kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học, hiểu rõ tác phẩm trước 

khi đem đến cho trẻ. Đây là cơ sở để khi ra trường, sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tổ chức hoạt động cho trẻ 

làm quen với tác phẩm văn học. 
- Yêu thích và có ý thức vận dụng tác phẩm văn học trẻ em phù hợp vào các hoạt động giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của văn học trẻ em Việt Nam: Khái niệm văn học trẻ em, đặc trưng của văn học trẻ em, quá trình 
hình thành và phát triển văn học trẻ em ở Việt Nam. 

- Nhớ, hiểu được đóng góp của những tác giả đã tạo nên diện mạo cho văn học trẻ em Việt Nam thông qua tìm hiểu giá trị nội dung - 

nghệ thuật của những sáng tác tiêu biểu.  

 - Nhớ, hiểu về những đóng góp của văn học trẻ em nước ngoài trong quá trình hội nhập, đổi mới đất nước thông qua tìm hiểu một số 

tác giả - tác phẩm và thể loại tiêu biểu, gần gũi với trẻ mầm non. 
- Lựa chọn được thể loại, tác phẩm văn học trẻ em phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào tổ chức hoạt động làm quen 

với tác phẩm văn học cũng như một số hoạt động khác ở trường mầm non. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Sinh lý trẻ em 1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo giải phẫu, chức năng sinh lý các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em. 
- Hiểu các kiến thức về đặc điểm cấu tạo giải phẫu – sinh lý của  trẻ em lứa tuổi mầm non để hình thành kĩ năng vận dụng hiệu quả 

kiến thức vào quá trình chăm sóc trẻ em lứa tuổi mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non, đánh giá sự phát triển của trẻ,  giải thích 

được một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  
- Hình thành thái độ tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập để hiểu các kiến thức về đặc điểm cấu tạo giải phẫu và sinh lý các 

hệ cơ quan của cơ thể trẻ em lứa tuổi mầm non và vận dụng hiệu quả vào quá trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em 

lứa tuổi mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được cơ thể là một thể thống nhất và là một hệ thống tự điều chỉnh. Tổng hợp được các đặc điểm chung của cơ thể trẻ em. 

Đánh giá được sự giống nhau và khác nhau giữa cơ thể trẻ em và cơ thể người lớn. 
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của giải phẫu – sinh lý trẻ em: hệ thần kinh, cơ quan phân tích, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, 

hệ vận động, hệ bài tiết, hệ nội tiết, hệ sinh sản. 

- Phân tích được đặc điểm phát triển của các thời kì của cơ thể. Biết được các chỉ số phát triển thể lực của trẻ, biết cách sử dụng biểu 
đồ tăng trưởng. Vận dụng kiến thức về biểu đồ tăng trưởng để đánh giá sự sinh trưởng phát triển ở trẻ mầm non.  

- Nhớ, hiểu được những đặc điểm cấu tạo, sinh lý các hệ cơ quan của cơ thể trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc,vệ sinh các hệ cơ quan 

và cơ thể của trẻ em. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Âm nhạc cơ bản 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững các nội dung, các kiến thức môn học nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề âm nhạc 
- Vận dụng kiến thức môn học để giải quyết các tác phẩm âm nhạc cụ thể 

Có khả năng chuyển đổi những ký hiệu âm nhạc thành âm thanh 

- Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định được vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu cần trả lời (chứa đựng mâu thuẫn giữa lý thuyết hiện có và thực tiễn). 

- Nắm vững các kiến thức môn học  
- Sử dụng được các kỹ thuật xử lí thông tin vào xử lí tư liệu thu được: Vận dụng các kiến thức môn học để giải quyết các vấn đề Âm 

Nhạc 

- Có khả năng chuyển đổi những ký hiệu âm nhạc sang âm thanh 
- Thể hiện ý thức chyên cần trong học tập 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Mỹ thuật cơ bản  1. Mục tiêu học phần  

- Tìm hiểu và phân tích được các yếu tố và nguyên lý tạo hình cơ bản trong sản phẩm mĩ thuật 
- Thực hành được một số thể loại tạo hình cơ bản và tạo ra sản phẩm đơn giản (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép) 

- Đánh giá được các sản phẩm tạo hình đơn giản. Lựa chọn được các sản phẩm tạo hình để vận dụng vào cuộc sống, học tập. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được khái niệm, lược sử về mĩ thuật, nêu được một số loại hình và chất liệu mĩ thuật  

- Trình bày đặc điểm của điểm, đường nét, mảng, khối, mầu sắc trong mĩ thuật 

- Phân tích được một số bố cục đơn giản trong nghệ thuật tạo hình 
- Trình bày được sơ lược về nguyên lí thị giác, luật xa gần 

- Hòa sắc được màu theo tone đơn giản trên sản phẩm tạo hình 

- Thực hành tạo ra được sản phẩm đơn giản theo một số thể loại tạo hình (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép) 
- Lựa chọn, trưng bày, phân tích và đánh giá cơ bản được sản phẩm tạo hình đơn giản 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Giáo dục hòa nhập 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 
và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 

Sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết về việc tổ chức GDHN TKT trong trường mầm non (thiết kế, xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non). 
Sinh viên có hiểu biết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật can thiệp và hỗ trợ chăm sóc - giáo dục TKT theo đặc trưng dạng 

tật (trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ khó khăn về nhận thức, trẻ khuyết tật ngôn ngữ) ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật. 

Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng khuyết tật ở trẻ em lứa tuổi mầm non. 

Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và vận dụng các biện pháp hỗ trợ chăm sóc-giáo dục TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục hòa nhập cho TKT theo từng dạng tật ở trường mầm non. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Khái quát được khái niệm, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh các dạng tật ở trẻ; khái niệm phát hiện sớm và can thiệp sớm, nhu 

cầu và khả năng của trẻ khuyết tật,   

- Phân tích được các ưu nhược điểm của từng hình thức giáo dục trẻ khuyết tật, 

- Hiểu chương trình, mục tiêu, nội dung GDHN; phương pháp, hình thức tổ chức GDHN ở mầm non. Hiểu và phân tích được yêu cầu, 

nội dung, tiến trình xây dựng KHGDCN cho TKT mầm non. 

- Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục TKT trong trường mầm non theo từng dạng tật thông qua các lĩnh vực/hoạt động giáo 
dục khác.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành  

  42     

  Bắt buộc    32     

24 Tiếng Việt 1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn đặc thù (khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, nhu cầu 
và khả năng của TKT, đặc điểm TKT theo từng dạng tật…) và các phương thức giáo dục cho TKT. 

Sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết về việc tổ chức GDHN TKT trong trường mầm non (thiết kế, xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non). 

Sinh viên có hiểu biết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật can thiệp và hỗ trợ chăm sóc - giáo dục TKT theo đặc trưng dạng 

tật (trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ khó khăn về nhận thức, trẻ khuyết tật ngôn ngữ) ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho TKT ở mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi mầm non theo đặc trưng dạng tật. 

Sinh viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng khuyết tật ở trẻ em lứa tuổi mầm non. 

Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và vận dụng các biện pháp hỗ trợ chăm sóc-giáo dục TKT theo từng dạng tật trong trường mầm non. 
Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục hòa nhập cho TKT theo từng dạng tật ở trường mầm non. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của tiếng Việt: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách.  

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của tiếng Việt liên quan tới phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng những kiến thức tiếng Việt vào việc xác định những lỗi phát âm cơ bản của trẻ mầm non và những phương pháp để khắc 
phục những lỗi phát âm đó. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có ý thức tích luỹ ngôn ngữ, làm giàu ngữ liệu để vận dụng vào hoạt động dạy học. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

25 Toán cơ sở 1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh. 
- Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận và chứng minh để giải các bài tập được giao. Từ đó có 

thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể trong thực tế cuộc sống cũng như hiểu chính xác bản chất và vận dụng vào các hoạt động làm quen 

với toán ở trường mầm non. 
- Có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực 

tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của toán cơ sở từ đó giải được các bài tập được giao và phát triển tư duy logic. 

- Hiểu đúng bản chất của một số biểu tượng Toán ở chương trình GDMN gắn với các kiến thức cơ sở Toán. 
- Lựa chọn được các kiến thức toán phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào hoạt động hình thành biểu tượng Toán cho 

trẻ MN. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

26 Cơ sở khoa học tự 

nhiên và xã hội 

1. Mục tiêu học phần  

- Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: 

gia đình, trường mầm non, quê hương, đất nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương 
tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. 

- Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: Liên hệ, vận dụng được các kiến thức khoa học vào hướng dẫn trẻ mầm non 

khám phá khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; vào trong đời sống cá nhân và vào trong chương trình giáo dục mầm non. 
- Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh để có kiến thức nền tảng vững chắc về các vấn đề khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

-  Nêu các kiến thức về khoa học tự nhiên: thực vật, động vật, vật chất, năng lượng, trái đất, hệ mặt trời, con người và sức khỏe. 

- Trình bày được đặc điểm, vai trò, chức năng, tính chất của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên: thực vật, động vật, vật chất, năng 

lượng, trái đất, hệ mặt trời, con người và sức khỏe. 
- Thực hành quan sát một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên: thực vật, động vật, vật chất, năng lượng, trái đất, hệ mặt trời, con 

người và sức khỏe. 

- Tìm kiếm, sưu tầm được thông tin liên quan đến các sự vật hiện tượng trong tự nhiên để giải thích cho các hiện tượng thường gặp. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng nội dung học tập giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. 

- Nêu được các kiến thức về khoa học xã hội: gia đình, trường mầm non, Việt Nam, di tích lịch sử, phương giao thông và thông tin 

liên lạc, Bác Hồ. 
- Trình bày được đặc điểm, vai trò, chức năng, tính chất của các sự vật, hiện tượng trong xã hội: gia đình, trường mầm non, Việt Nam, 

di tích lịch sử, phương giao thông và thông tin liên lạc, Bác Hồ. 

- Thực hành quan sát một số sự vật, hiện tượng trong xã hội: gia đình, trường mầm non, Việt Nam, di tích lịch sử, phương giao thông 
và thông tin liên lạc, Bác Hồ. 

- Tìm kiếm, sưu tầm được thông tin liên quan đến các sự vật hiện tượng trong xã hội để giải thích cho các hiện tượng thường gặp. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng nội dung học tập giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. 
- Lựa chọn được các kiến thức cơ sở khoa học tự nhiên, xã hội phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào hoạt động khám 

phá khoa học cho trẻ MN. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

27 Dinh dưỡng học trẻ 

em  

1. Mục tiêu học phần  

- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng về dinh dưỡng trẻ em trong  nuôi dưỡng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ  ở các cơ sở 

giáo dục mầm non. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trong giáo dục dinh dưỡng trẻ; tư vấn nuôi dưỡng, giáo dục dinh 

dưỡng trẻ ở cộng đồng; nghiên cứu đề xuất được các gải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích chăm sóc dinh dưỡng trẻ em và có ý thức vận dụng vào các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 
tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Hiểu được tầm quan trọng của năng lượng, các chất dinh dưỡng và thực phẩm đối với cơ thể. Giải thích được ảnh hưởng của các yếu 
tố đến việc hấp thu, sử dụng các chất dinh dưỡng của cơ thể. Vận dụng được những hiểu biết này trong nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 

- Biết được nhu cầu, nguyên tắc, chế độ nuôi dưỡng trẻ mầm non ở các độ tuổi. Xây dựng được thực đơn khoa học, khẩu phần ăn cân 

đối hợp lí cho trẻ. Xác định được các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức ăn bán trú cho trẻ. 
- Xác định được các biện pháp phòng chống một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em, vận dụng được trong chăm 

sóc dinh dưỡng trẻ. Thiết kế được phiếu khảo sát tìm hiểu thực trạng phòng chống một số bệnh dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em. 

- Hiểu được các nội dung hoạt động dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ; giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện 
được việc cân, đo trẻ, đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của trẻ qua các số đo. Thiết kế được các hoạt động tích hợp nội dung giáo 

dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non phù hợp độ tuổi. 

- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

28 Bệnh học trẻ em 1. Mục tiêu học phần  

- Sử dụng được kiến thức bệnh học trẻ em vào giảng dạy phần chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Vận dụng thành công kiến thức bệnh học trẻ em để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy, trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục. 
- Thực hiện thành công các thực nghiệm về bệnh học trẻ em trong giảng dạy, trải nghiệm và trong nghiên cứu khoa học. 

- Đặt được câu hỏi, xây dựng và thực hiện được một số nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến kiến thức bệnh học trẻ em ở các 

cơ sở giáo dục và trong thực tiễn. 
- Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức bệnh học trẻ em để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

- Trung thực, tích cực, chủ động trong học tập, thực hành, trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nêu được khái niệm sức khỏe; khái niệm bệnh; sơ lược về tình hình sức khỏe, bệnh tật của trẻ em Việt Nam; Chương trình y tế 

Quốc gia về chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nội dung CSSKBĐ và chiến lược ưu tiên CSSKBĐ cho trẻ em; 

- Đánh giá được thực trạng thực hành CSSKBĐ cho trẻ em tại cộng đồng – ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. 
- Thực hiện thành công các một số nội dung thực hành CSSKBĐ cho trẻ mầm non. 

- Phân tích được bệnh ở hệ tiêu hóa; Bệnh ở hệ hô hấp; Bệnh hệ tiết niệu; Bệnh về mắt; Bệnh về răng. Tầm quan trọng của vệ sinh 

chăm sóc trẻ mầm non đối với công tác phòng chống bệnh thường gặp ở trẻ.  

 - Nhận biết và phân biệt được một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Hướng dẫn trẻ thực hành vệ sinh tốt để phòng ngừa bệnh tật. Thực 

hành chăm sóc trẻ bị bệnh đúng cách. Tư vấn cho cộng đồng cách chăm sóc trẻ bệnh và nâng cao hiệu quả phòng, chống các bệnh 

thường gặp ở trẻ em. 
- Phân tích được đặc điểm của bệnh truyền nhiễm; Sức đề kháng của cơ thể với bệnh truyền nhiễm; Con đường lây truyền bệnh truyền 

nhiễm; Nguyên lí phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Biện pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ; Đặc điểm và mức độ nguy hại 

của bệnh truyền nhiễm đối với trẻ mầm non. 
-  Xây dựng và thực hiện quy trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường mầm non. Nhận biết được một số bệnh truyền 

nhiễm thường gặp ở trẻ em. Chăm sóc được trẻ bị bệnh đúng cách. 

- Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc; Đường đưa thuốc vào cơ thể. Tai biến do thuốc. Cách dùng thuốc 
cho trẻ em. Thực trạng lạm dụng thuốc khi điều trị bệnh cho trẻ em tại cộng đồng và những hậu quả có thể xảy ra. 

-  Nhận biết và biết sử dụng một số loại thuốc thiết yếu phòng, chữa bệnh cho trẻ. Tư vấn cho cộng đồng sử dụng thuốc đúng cách khi 
điều trị bệnh cho trẻ em. 

- Thực hành được kĩ thuật sơ cứu một số tại nạn thường gặp cho trẻ. 

- Vận dụng: Thao tác chính xác một số kĩ thuật điều dưỡng cơ bản. Sơ cứu đúng cách một số tai nạn thường gặp cho trẻ mầm non. 
(chảy máu cam; vết thương phần mềm; bỏng nhiệt; …) 

- Nêu được tầm quan trọng của việc tạo môi trường an toàn cho trẻ (về thể lực, về tâm lí, về tính mạng); Tầm quan trọng và mục tiêu 

giáo dục sức khỏe cho trẻ em; Nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện giáo dục sức khỏe cho trẻ em; 
Vận dụng:-Tạo lập và tư vấn cho phụ huynh tạo lập môi trường an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non; 

-Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, tránh tai nạn cho trẻ mầm non. 

-Thực hiện các hoạt động giáo dục sức khỏe cho trẻ mầm non. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

29 Chăm sóc và vệ sinh 
trẻ em 

1. Mục tiêu học phần  
- Hiểu rõ các kiến thức nền tảng về vệ sinh học; Phân tích được các giai đoạn phát triển lứa tuổi sức khỏe và sự phát triển thể chất của 

trẻ em; Trình bày được nội dung liên quan đến vệ sinh các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể; vệ sinh trong giáo dục thể chất; vệ sinh 

quần áo; Phân tích được nội dung, phương pháp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ em; Phân tích được vệ sinh môi trường, vệ sinh 
môi trường trường mầm non. 

- Thực hành được vệ sinh thân thể, vệ sinh trường mầm non; Đánh giá được chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non; đánh giá thói 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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quen văn hóa vệ sinh của trẻ mầm non.; Thiết kế và tổ chức được kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ 
- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo 

luận, thực hành; Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Hiểu rõ các kiến thức nền tảng về vệ sinh học như: Vi sinh vật và truyền nhiễm, kí sinh trùng từ đó đề xuất các biện pháp phòng 

tránh các bệnh do vi sinh vật gây nên; Phân tích được các giai đoạn phát triển lứa tuổi sức khỏe và sự phát triển thể chất của trẻ em từ 

đó xây dựng chế độ chăm sóc và giáo dục hợp lí; Trình bày được vai trò, nguyên tắc, quy trình vệ sinh các cơ quan, hệ cơ quan trong 
cơ thể; vệ sinh trong giáo dục thể chất; vệ sinh quần áo. 

- Phân tích được nội dung, phương pháp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ em. Phân tích được vai trò, cách thức tiến hành vệ sinh 

môi trường, vệ sinh môi trường trường mầm non. 
- Thực hành được vệ sinh thân thể, vệ sinh trường mầm non; Đánh giá được chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non; đánh giá thói 

quen văn hóa vệ sinh của trẻ mầm non. 

- Thiết kế và tổ chức được kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

30 Huấn luyện múa 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nghệ thuật múa và sử dụng tác phẩm động tác múa cơ bản trong hoạt động giáo dục trong trường 
Mầm non  

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: Kĩ năng lựa chọn ngôn ngữ động tác múa, kĩ năng phân tích động tác múa, kĩ năng 

đánh giá tác động tác múa, kĩ năng lựa chọn tác phẩm múa, kĩ năng thực hành biểu diễn tác phẩm múa. Kỹ năng nghe âm nhạc. Kỹ 
năng kết hợp ngôn ngự đọng tác múa với âm nhạc. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích nghệ thuật múa và có ý thức vận dụng động tác múa và tác phẩm múa vào các hoạt động giáo dục 

tại trường mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản nghệ thuật múa các dân tộc việt nam trong bậc học Mầm non: Khái niệm,  đặc điểm, khả năng sử 

dụng động tác múa và kết hợp với âm nhạc theo từng nhóm tuổi 

- Nhớ, hiểu, phân tích được những phương pháp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ động tác múa của từng dân tộc khác nhau trong giáo dục 

mầm non. 

- Đánh giá được tác phẩm nghệ thuật múa có nội dung tốt có động tác múa đẹp và hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đồng thời vận dụng 
các lý thuyết và phương pháp để sử dụng hiệu quả các tác phẩm nghệ thuật múa. 

- Hiểu các động tác múa dân tộc Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Khơ me, và nghệ thuật múa Balle vào hoạt động dạy múa và vận động 

của trẻ theo các chủ đề và các bài múa theo lứa tuổi. Phân tích được động tác, lời bài hát, kết cấu tác phẩm, trang phục, đạo cụ của tác 
phẩm múa... Đánh giá được hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm được lựa chọn. Vận dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành trong hoạt 

động giảng dạy. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

31 Đồ chơi trẻ em 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp kiến thức cơ bản về đồ chơi trẻ em, đặc điểm hoạt động chơi của trẻ mầm non. 

- Hướng dẫn người học tạo ra đồ chơi đơn giản cho trẻ mầm non. 
- Hình thành ý thức sử dụng các sản phẩm đồ chơi tự làm để tổ chúc được trò chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được khái niệm đồ chơi và và đặc điểm hoạt động trò chơi của trẻ mầm non. 
- Phân loại được vật liệu và thể loại đồ chơi trẻ em phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non 

- Thiết kế được sản phẩm đồ chơi theo các hình khác nhau 

- Lựa chọn hình thức, kĩ thuật để gia công được các vật liệu tự nhiên, tái chế, mua có sẵn, … để tạo ra các sản phẩm đồ chơi đơn giản 
cho trẻ mầm non 

- Làm được đồ chơi phục vụ các mục đích giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non (Đồ chơi vận động, đô chơii thông minh, 

đồ chơi theo chủ đề, đồ chơi dân gian, đồ chơi học tập theo môn học) 
- Viết được kịch bản và sử dụng sản phẩm đồ chơi để tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non 

- Thể hiện trách nhiệm và tự chủ trong học tập, nghiên cứu cá nhân và làm việc nhóm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

32 Giáo dục kĩ năng 
sống cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về giáo dục kĩ năng sống: khái niệm; vai trò; cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho trẻ 

mầm non; các phương pháp, hình thức tiến hành giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt 
động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non; kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non; các kĩ 

năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình; các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

- Yêu thích môn học; có ý thức nghiêm túc trong học tập, có ý thức chủ động trong tiếp nhận  vấn đề 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết một số kiến thức cơ bản: khái niệm, phân loại, ý nghĩa của kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non, biết mục tiêu, 

nguyên tắc, con đường giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 
- Biết và phân tích một số kĩ năng sống cơ bản cần giáo dục cho trẻ mầm non 

- Hiểu và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non trong một hoạt động cụ thể. 

- Thiết kế các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non phù hợp với các hoạt động giáo dục ở trường mầm non. 
- Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

33 Giáo dục thẩm mĩ 
cho trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về mĩ học và phương pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ em lứa tuổi mầm non  

- Hình thành các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em mầm non , kĩ năng xây 

dựng môi trường giáo dục mang tính thẩm mĩ…;phát triển các kĩ năng về làm việc nhóm, hợp tác, giao tiếp, đánh giá … 
- Yêu thích cái đẹp, có khả năng sáng tạo cái đẹp; có ý thức xây dựng và phát triển tình yêu đối với caí đẹp ở trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của mĩ học: Khái niệm, Khách thể thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ, mối quan hệ giữa khách thể thẩm mĩ 
và chủ thể thẩm mĩ… Nêu và phân tích được các ví dụ cụ thể.  

- Nhớ, hiểu được: Đối tượng nhiệm vụ của giáo dục thẩm mĩ ở mầm non, Cơ sở của giáo dục thẩm mĩ ở mầm non, Nguyên tắc giáo 

dục thẩm mĩ ở giáo dục mầm non, Các phương pháp giáo dục thẩm mĩ ở giáo dục mầm non. 
- Thiết kế được các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non (giáo dục thẩm mĩ qua tạo hình, giáo dục thẩm mĩ qua âm nhạc, 

giáo dục thẩm mĩ qua làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động khác) 

- Đánh giá được khả năng lĩnh hội và sáng tạo cái đẹp ở trẻ mầm non.  

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

34 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu biết cơ bản về hoạt động đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non 
- Đánh giá được chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non 

- Xây dựng được kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 
- Thành thạo việc sử dụng đánh giá sự phát triển của trẻ để nâng cao hiệu quả quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được các nội dung kiến thức nền tảng của đánh giá trong giáo dục mầm non  
- Trình bày được mục đích, nội dung và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non 

- Vận dụng được lý luận cơ bản về đánh giá chương trình giáo dục mầm non để xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá thực hiện 

chủ đề 
- Xây dựng được kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non 

- Đề xuất được các điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phù hợp với kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ 
- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động đánh giá 

- Chủ động, tích cực học tập và nghiên cứu về đánh giá trong giáo dục mầm non 

- Nghiêm túc, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện đánh giá 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

35 Phát triển chương 

trình giáo dục mầm 

non 

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị các kiến thức cơ bản chương trình, chương trình giáo dục mầm non, thiết kế và thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở 

những mức độ cơ bản.  
- Hình thành, phát triển các năng lực về hợp tác, giao tiếp, thiết kế chương trình, vận dụng tri thức, phát triển chương trình giáo dục… 

- Yêu thích và có ý thức xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ mầm non và các điều kiện thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được các khái niệm cơ bản liên quan đến học phần như chương trình, chương trình giáo dục mầm non; đặc điểm của trẻ 

mầm non  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Trình bày được các mức độ phát triển chương trình giáo dục mầm non.  
- Nêu và phân tích được các quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non. 

- Vận dụng được để xây dựng được chương trình giáo dục mầm non ở những mức độ cơ bản  

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

36 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp vốn từ vựng Tiếng Anh cơ bản trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Sử dụng vốn từ vựng Tiếng Anh trong giáo dục mầm 

non ở các hoạt động giảng dạy. 
- Hình thành và phát triển các năng lực chung (giao tiếp, hợp tác), năng lực đặc thù (sử dụng Tiếng Anh trong lớp học mầm non) 

- Xây dựng và phát triển ý thức vận dụng Tiếng Anh trong các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về các chủ đề: Children body, Family and school  

- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về các chủ đề: Plants and Animals, Jobs and transports 

- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về chủ đề: Vietnam my country 
- Sử dụng được tri thức bằng Tiếng Anh về các chủ đề: Fairy tails (Vietnamese fairy tails, Grimm’s fairy tales, Andersen’s fairy tales) 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn         

  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4)       

37 Kĩ thuật nấu ăn 1. Mục tiêu học phần  

- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng về kĩ thuật nấu ăn trong nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về kĩ thuật nấu ăn trong giáo dục dinh dưỡng trẻ; tư vấn nuôi dưỡng trẻ ở cộng đồng. 
- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích chế biến món ăn và có ý thức vận dụng vào các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường 

mầm non.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nắm được đặc điểm nguyên liệu và vận dụng được trong lựa chọn và bảo quản nguyên liệu chế biến món ăn  

- Hiểu được biến đổi của các chất dinh dưỡng, màu sắc, mùi vị nguyên liệu trong quá trình chế biến và biết vận dụng hạn chế tổn thất 

dinh dưỡng và nâng giá trị cảm quan của món ăn. 
- Nắm được đặc điểm, cách thức sử dụng và vận dụng được trong sử dụng trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp hiệu quả, an toàn.  

- Nắm được khái quát về phương pháp chế biến món ăn. Thực hành thành công sơ chế và chế biến một số món ăn dùng cho trẻ mầm 

non. 
- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

38 Chế độ dinh dưỡng 

cho trẻ chăm sóc 

đặc biệt  

1. Mục tiêu học phần  

- Nhận diện được những nhóm trẻ cần chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt. Phân tích được chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc 

biệt. 
- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng về chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt trong nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục 

mầm non và tư vấn nuôi dưỡng trẻ ở cộng đồng. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt và có ý thức vận dụng vào các hoạt 
động nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu và thực hành chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt. Nhận dạng được các đối 

tượng trẻ cần chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt. 

- Xác định được trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng bào thai. Xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ sinh non, trẻ 
nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng bào thai. Tư vấn được về biện pháp phòng ngừa và chế độ dinh dưỡng cho trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ 

suy dinh dưỡng bào thai. 

- Hiểu được nguyên nhân trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa. Xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lí 
cho trẻ bị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, hấp thu, chuyển hóa. 

- Hiểu được cơ sở dinh dưỡng điều trị bệnh; nguyên tắc và tổ chức ăn điều trị bệnh; tương tác giữa thuốc và thực phẩm. Xây dựng 

được chế độ dinh dưỡng trong một số bệnh (tiêu hóa, hô hấp….). Tư vấn được về chế độ dinh dưỡng của trẻ khi mắc một số bệnh lí. 
- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

39 Chăm sóc và vệ sinh 

cho trẻ từ 0 đến 3 

tuổi  

1. Mục tiêu học phần  

- Trình bày được đặc điểm sinh lí, sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. 

- Phân tích được vai trò của ánh sáng mặt trời và sự vận động của trẻ đối với sinh trưởng, phát triển của trẻ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- So sánh được sự phát triển bình thường và không bình thường của trẻ làm cơ sở cho các biện pháp chăm sóc về dinh dưỡng và vận 
động cho trẻ. 

- Đề xuất đượccác biện pháp cụ thể trong nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi 

- Lập được kế hoạch đánh giá thực trạng thể chất, tinh thần của trẻ độ tuổi 0 – 3 tuổi 
- Thực hành chăm sóc và giáo dục trẻ lứa tuổi từu 0 – 3 tuổi 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo 

luận, thực hành; Có ý thức phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tốt, yêu nghề, mến trẻ. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ từ 0 – 1 tuổi  

- Trình bày được biện pháp chăm sóc, vệ sinh, phát triển thể lực trẻ 1 – 3 tuổi  
- Lập kế hoạch đánh giá thực trạng đặc điểm sinh lí, dinh dưỡng, phương pháp chăm sóc, phương pháp đánh giá đối với trẻ 0 – 3 tuổi  

- Thực hành chăm sóc và giáo dục trẻ từ 0 – 3 tuổi 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

40 Giáo dục dinh 

dưỡng cộng đồng  

1. Mục tiêu học phần  

- Sử dụng các kiến thức và kĩ năng về dinh dưỡng cộng đồng trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ mầm non. 

- Sử dụng các kiến thức và kĩ năng về giáo dục dinh dưỡng cộng đồng trong giáo dục dinh dưỡng trẻ mầm non, giáo dục dinh dưỡng 
cộng đồng cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng đặc biệt đối tượng trẻ mầm non. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích tìm hiểu giáo dục dinh dưỡng cộng đồng và có ý thức vận dụng vào các hoạt động nuôi dưỡng, 

giáo dục trẻ tại trường mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nắm được các vấn đề cơ bản về giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng (tầm quan trọng, đối tượng, các nội dung chính, các hình thức, 

các kỹ năng trong giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng). 
- Nắm được các bước xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng. 

Lập được kế hoạch cho một hoạt động giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng. 

- Nắm được chế độ dinh dưỡng của một số đối tượng đặc biệt trong cộng đồng; các vấn đề chung về thiếu vi chất dinh dưỡng.  

Xây dựng được các hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng đối với mỗi nhóm đối tượng; phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. 

- Biết được các yếu tố dinh dưỡng tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng, vận dụng xây dựng được chế độ 

dinh dưỡng phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng. 
Xây dựng được các chương trình giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng. 

- Thể hiện được ý thức chuyên cần trong học tập học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4)        

41 Phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ khiếm thính  

1. Mục tiêu học phần  
- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tật điếc, đặc điểm của trẻ khiếm thính tuổi học đường và vấn đề phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ khiếm thính. 

- Sinh viên có thể trình bày được những hiểu biết và quan điểm về các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết các kỹ năng 
cơ bản để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính, có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính. 

- Có thái độ trân trọng khả năng và giá trị của trẻ khiếm thính; tích cực, chủ động tìm hiểu lý thuyết và thực tế giáo dục ngôn ngữ cho 
trẻ khiếm thính, áp dụng kiến thức, kỹ năng học được vào thực tiễn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết phân loại trẻ khiếm thính.phân tích được nguyên nhân khiếm thính. Phân tích rõ các đặc điểm của trẻ khiếm thính. Đánh giá 
được mức độ khiếm thính.Vận dụng được cách đo độ khiếm thính ở trẻ. 

- Biết phân loại trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Hiểu nguyên nhân khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ. Phân tích rõ các đặc điểm ngôn ngữ của trẻ 

khiếm thính. Tổng hợp các loại khuyết tật ngôn ngữ đối với trẻ khiếm thính. Đánh giá được mức độ khiếm thính và khuyết tật ngôn 
ngữ của trẻ 

- Biết các kỹ năng giao tiếp cần phát triển đối với trẻ khiếm thính 

- Biết áp dụng các biện pháp để phát triển ngôn ngữ, phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ. 
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

42 Tâm lý học trẻ 

khuyết tật 

1. Mục tiêu học phần  

- Xác được kiến thức cơ bản về Tâm lý học TKT, các đặc điểm tâm lý TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ và đặc điểm 

nhân cách của TKT. Quy trình, các cách thức, phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ TKT về tâm lý. 
- Bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT, xây dựng quy trình và đề xuất các hỗ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 



1374 

 
trợ về mặt tâm lý cho trẻ và gia đình trẻ. 
- Thấy được ý nghĩa của bộ môn, có thái độ cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ tư vấn giáo dục TKT. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết phân loại trẻ khiếm thính.phân tích được nguyên nhân khiếm thính. Phân tích rõ các đặc điểm của trẻ khiếm thính. Đánh giá 
được mức độ khiếm thính.Vận dụng được cách đo độ khiếm thính ở trẻ. 

- Biết phân loại trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Hiểu nguyên nhân khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ. Phân tích rõ các đặc điểm ngôn ngữ của trẻ 

khiếm thính. Tổng hợp các loại khuyết tật ngôn ngữ đối với trẻ khiếm thính. Đánh giá được mức độ khiếm thính và khuyết tật ngôn 
ngữ của trẻ 

- Biết các kỹ năng giao tiếp cần phát triển đối với trẻ khiếm thính 

- Biết áp dụng các biện pháp để phát triển ngôn ngữ, phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ. 
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

43 Can thiệp sớm cho 

trẻ phát triển trí tuệ  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 
nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của 

trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp 

sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Biết các nguyên tắc, quy trình, biện pháp, kĩ thuật, các công cụ và cách sử dụng các công 
cụ phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ theo các mức độ/hội chứng có liên quan. Biết cách xác định mục tiêu, nội dung, 

các hoạt động can thiệp sớm, hoạt động hỗ trợ chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách xây dựng Kế hoạch can thiệp cá 

nhân cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách thiết kế, sắp xếp môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. Biết cách đánh giá, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt 

đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. 

- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Sinh 
viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. Vận dụng các 

biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 

chứng liên quan. Vận dụng thiết kế và tổ chức các hoạt động can thiệp, chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ theo từng dạng tật ở 

trường mầm non. Thiết kế được môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ 

ở trường mầm non. Đánh giá được mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở 

trường mầm non. 
- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được thế nào là TKT và các dạng TKT; nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ em và các PP tìm hiểu.  
- Phân tích được đặc điểm tâm lý cơ bản TKT: cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ TKT. Vận dụng các kiến thức đã học vào 

việc nghiên cứu chẩn đoán, phát hiện TKT 

- Phân tích được một số những đặc điểm nhân cách cơ bản TKT: tình cảm, ý chí, tự đánh giá,... TKT 
- Thiết kế và tổ chức được hoạt động dành cho trẻ khuyết tật.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

44 Can thiệp sớm cho 
trẻ khiếm thính và 

khiếm thị  

1. Mục tiêu học phần  
- Sinh viên có kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật trí tuệ ở mầm non (bao gồm khái niệm, phân loại các mức độ khuyết tật trí tuệ; 

nguyên nhân gây khuyết tật trí tuệ; nhu cầu, khó khăn, khả năng của TKT). Biết các công cụ, kĩ thuật đánh giá nhu cầu, khả năng của 

trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết các hội chứng về khuyết tật trí tuệ ở trẻ em. Hiểu vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của phát hiện sớm – can thiệp 
sớm trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Biết các nguyên tắc, quy trình, biện pháp, kĩ thuật, các công cụ và cách sử dụng các công 

cụ phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ theo các mức độ/hội chứng có liên quan. Biết cách xác định mục tiêu, nội dung, 

các hoạt động can thiệp sớm, hoạt động hỗ trợ chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách xây dựng Kế hoạch can thiệp cá 
nhân cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Biết cách thiết kế, sắp xếp môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo 

dục trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. Biết cách đánh giá, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt 

đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở trường mầm non. 
- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non. Sinh 

viên có kĩ năng phát hiện và sử dụng các công cụ phát hiện sớm các dạng/hội chứng khuyết tật trí tuệ ở trẻ mầm non. Vận dụng các 

biện pháp, kĩ thuật, công cụ can thiệp, phục hồi, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ mầm non phù hợp các mức độ/hội 
chứng liên quan. Vận dụng thiết kế và tổ chức các hoạt động can thiệp, chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ theo từng dạng tật ở 

trường mầm non. Thiết kế được môi trường giáo dục hòa nhập phục vụ cho can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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ở trường mầm non. Đánh giá được mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật và các hoạt đông can thiệp, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ ở 
trường mầm non. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Khái quát được khái niệm, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh các dạng tật ở trẻ KTTT;  

- Khái quát được đặc điểm, nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật trí tuệ,   

- Phân tích được các hội chứng liên quan đến trẻ khuyết tật trí tuệ, 
- Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục TKTTT  trong trường mầm non theo từng dạng tật thông qua các lĩnh vực/hoạt động giáo 

dục khác.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4)       

45 Nghệ thuật trang trí 

trong trường mầm 
non  

1. Mục tiêu học phần  

- Biết khái quát chung về nghệ thuật trang trí 
- Hiểu và phân tích được tính xã hội của trang trí trong đời sống 

- Đánh giá được vai trò của trang trí trong đời sống 

- Biết ngôn ngữ trang trí. 
- Hiểu đặc điểm ngôn ngữ trang trí. 

- Phân tích được nét, mảng và màu sắc trong trang trí 

- Vận dụng đánh giá được các sản phẩm trang trí. 
-  Biết nội dung về các họa tiết trang trí truyền thống. 

- Hiểu được nguồn gốc, nội dung một số các hoa văn họa tiết trang trí truyền thống.  

- Phân tích được ý nghĩa, ngôn ngữ cách điệu trong các họa tiết truyền thống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết khái quát chung về nghệ thuật trang trí 

- Hiểu và phân tích được tính xã hội của trang trí trong đời sống 

- Đánh giá được vai trò của trang trí trong đời sống  

- Biết ngôn ngữ trang trí. 

- Hiểu đặc điểm ngôn ngữ trang trí. 
- Phân tích được nét, mảng và màu sắc trong trang trí 

- Vận dụng đánh giá được các sản phẩm trang trí 

- Biết nội dung về các họa tiết trang trí truyền thống. 
- Hiểu được nguồn gốc, nội dung một số các hoa văn họa tiết trang trí truyền thống 

- Biết nội dung, nguyên tắc trong trang trí cơ bản. 

- Hiểu được các nguyên tắc về họa tiết, màu sắc, bố cục trong trang trí cơ bản.                                                     
- Biết được nguyên tắc trong trang trí ứng dụng.  

- Hiểu được nghệ thuật chữ trang trí, nội dung trang trí phương tiện, đồ dùng, đò chơi trong chương trình mầm non- kết hợp các chất 

liệu khác nhau để trang trí phù hợp với không gian, chủ đề phòng học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

46 Thiết kế và sắp đặt 

các góc học tập  

1. Mục tiêu học phần  

- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 

- Giúp sinh viên nhận thức được vai trò của trang trí trong sử dụng các góc, chủ đề ở trường mầm non. 
- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 

- Phát huy được tính sáng tạo trong xây dựng các hình tượng; 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích và hiểu biết về các mối liên hệ hình học trong không gian để sắp đặt các góc trang trí 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Biết về các thể loại trang trí 
Nhận thức được mối quan hệ giữa trang trí cơ bản và không gian trang trí 

- Biết ứng dụng linh hoạt kiến thức vào trang trí không gian của cá nhân và cộng đồng 

- Sinh viên hiểu được về màu sắc sử dụng trong trang trí 
Nắm được các chất liệu, vật  liệu khác nhau để có thể sử dụng trong trang trí không gian lớp học 

- Biết được cách thiết kế sắp đặt các góc trong trường - Biết cấu trúc không gian của một lớp học trong trường mầm non 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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Nắm được các chủ đề, các góc học tập sử dụng trang trí trong trường mầm non 
- Sử dụng thành thạo các chất liệu, vật liệu để tạo ra sản phẩm trang trí 

Kết hợp các chất liệu khác nhau để trang trí phù hợp với không gian, chủ đề phòng học. 

47 Tự làm đồ dùng dạy 
học ở mầm non   

1. Mục tiêu học phần  
- Biết cách tạo ra những sản phẩm có nội dung, chủ đề trong trang trí các góc ở trường mầm non. 

- Giúp sinh viên nhận thức được vai trò của trang trí trong sử dụng các góc, chủ đề ở trường mầm non. 

- Tự thiết kế được những sản phẩm trang trí sử dụng trong các đề tài; 
- Phát huy được tính sáng tạo trong xây dựng các hình tượng; 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích và hiểu biết về các mối liên hệ hình học trong không gian để sắp đặt các góc trang trí 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được các loại đồ dùng dạy học trong chương trình mầm non. 

- Phân tích được sự khác biệt cũng như tương đồng trong các loại đồ dùng trong dạy học, cũng như sự khác biệt giữa đồ dùng và đồ 
chơi trẻ em. 

- Tổng hợp được các kiến thức về đồ dùng dạy học. 

- Đánh giá được vai trò của đồ dùng dạy học trong giảng dạy. 
- Phân tích được kĩ thuật làm, thiết kế, vật liệu trong các sản phẩm. 

- Tổng hợp được các kĩ thuật làm, thiết kế theo vật liệu. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm qua  kĩ thuật và vật liệu. 
- Biết cách làm, quy trình thiết kế đồ dùng dạy học. 

- Hiểu kĩ thuật, vật liệu và nội dung thiết kế của các loại đồ dùng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

48 Tổ chức hoạt động 
giáo dục cho trẻ 

mầm non theo tiếp 

cận Reggio Emillia  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp tri thức về  lịch sử phát triển hướng tiếp cận Reggio Emillia; các đặc điểm cơ bản của hướng tiếp cận Reggio Emillia; 

những phương diện khác nhau trong hướng tiếp cận Reggio Emillia.  

- Hình thành và phát triển khả năng vận dụng được hướng tiếp cận Reggio Emillia trong giáo dục mầm non 

- Phát triển ý thức xây dựng môi trường giáo dục giàu tính sáng tạo và tôn trọng trẻ em. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được lịch sử phát triển hướng tiếp cận Reggio Emillia; Nêu được những đặc điểm của hướng tiếp cận Reggio Emillia.  
- Phân tích được các yếu tố trong hướng tiếp cận Reggio Emillia: Môi trường và các thành tố trong môi trường; vấn đề học tập và 

giảng dạy trong hướng tiếp cận Reggio Emillia; mối quan hệ giữa học sinh phụ huynh và giáo viên; yếu tố sáng tạo; văn hóa phản hồi; 

thời gian trong hướng tiếp cận Reggio Emillia.  
- Thiết kế được những yếu tố cơ bản trong môi trường giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emllia. 

- Thiết kế được một số dự án học tập cho trẻ theo hướng tiếp cận Reggio Emillia và tổ chức cho trẻ tham gia học tập.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

  Tự chọn 4 (chọn 1 trong 4)       

49 Đàn phím điện tử 

(Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững các nội dung, các kiến thức âm nhạc nền tảng để vận dụng giải quyết các vấn đề sử dụng và ứng dụng đàn phím điện tử  

- Vận dụng kiến thức phương pháp thực hành biểu diễn đàn phím điện tử  để giải quyết các hoạt động âm nhạc cụ thể 

Có khả năng chuyển đổi những ký hiệu mã hoá âm nhạc  sang ngôn ngữ âm nhạc. 

- Nghiêm túc, tự giác. Có ý thức tự học, hợp tác. Có khả năng tự làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các hoạt động 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Có khả năng chuyển đổi những ký tự,mã hoá sang ngôn ngữ ÂM NHẠC, và kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ âm nhạc 

- Xác định được vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu cần trả lời (chứa đựng mâu thuẫn giữa lý thuyết hiện có và thực tiễn) của đàn phím 

điện tử. 
- Nắm vững các kỹ thuật thực hành đàn phím điện tử âm nhạc, giải quyết được các hoạt động âm nhạc có sử dụng đàn phím điện tử 

- Sử dụng được các kỹ thuật xử lí thông tin vào xử lí tư liệu thu được: Vận dụng các kiến thức âm nhạc để giải quyết các vấn đề dạy 

âm nhạc liên quan đến đàn phím điện tử 
- Có khả năng chuyển đổi những ký tự âm nhạc học  sang ngôn ngữ âm nhạc và bước đầu kĩ tự hóa được chúng bằng ngôn ngữ âm 

nhạc 

- Sử dụng thuần thục, nhuần nhuyễn kỹ năng,kỹ thuật thưc hành đàn phím và các phương tiện phi lời trong giao tiếp nói chung và 
hoạt động giáo dục nói riêng. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Làm việc nhóm hiệu quả với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục. 
- Tạo dựng được bầu không khí giao tiếp thân thiện và mang tính sư phạm 

50 Thực hành xướng 

âm (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp đọc-ghi nhạc, phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết tấu đơn giản, phân tích và so 
sánh độ cao một số quãng cơ bản. Xác định và xướng âm được các giọng từ không đến một dấu hoá ( Cdur, Fdur, Am, Dm, Em). 

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: Đọc đúng cao độ, trường độ, đúng các giai điệu đơn giản; Đọc đúng giai điệu bài hát 

trong chương trình âm nhạc Mầm non; Đọc đúng các giai điệu có âm điệu và tiết tấu đơn giản; Đàn và hát một số bài hát trong 
chương trình mầm non; Phân biệt đúng, sai về cao độ, trường độ, sắc thái trong quá trình thể hiện giai điệu bài hát Mầm non 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích các bài xướng âm, bài hát cho trẻ Mầm non và có ý thức vận dụng tác phẩm âm nhạc vào các 

hoạt động giáo dục tại trường mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của đọc - ghi nhạc các giọng trưởng từ không đến một dấu hoá: Khái niệm, đặc trưng, cao độ, gam, 

các quãng giai điệu, hợp âm xây dựng trên giọng Đô trưởng, và ứng dụng các cách gõ đệm một số mẫu tiết tấu cơ bản. 
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản của đọc - ghi nhạc các giọng thứ từ không đến một dấu hoá: Khái niệm, đặc trưng, cao độ, gam, các 

quãng giai điệu, hợp âm xây dựng trên giọng La thứ, và ứng dụng các cách gõ đệm một số mẫu tiết tấu cơ bản. 

- Ứng dụng vào xướng âm được những bài hát, bài nghe nhạc trong chương trình âm nhạc dành cho lứa tuổi mầm non 
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

51 Kĩ thuật ca hát cơ 

bản (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về kĩ thuật ca hát cơ bản bao gồm: hái niệm, đặc trưng, kiến thức liên quan đến xây dựng các kĩ năng 
lấy hơi, vị trí âm nhanh, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm thanh nhạc … 

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học:Hát đúng vị trí âm thanh, phân biệt  với cách hát ở cổ, ở mũi; Kĩ năng đọc hiểu bản 

nhạc; Lấy hơi đúng cách, đúng câu nhạc. phân biệt cách lấy hơi đúng, sai. Cách giữ hơi sao cho vừa với những câu nhạc dài; Hát 
đúng giai điệu bản nhạc và xử lý tình cảm, sắc thái trong tác phẩm âm nhạc. Phân biệt những sai lệch về hát không chuẩn xác cao độ; 

Phân biệt cách loại giọng hát trong thanh nhạc; luyện tập các kĩ thuật thanh nhạc (hát nảy, hát ngắt, hát liền hơi liền tiếng…) 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích âm nhạc và ca hát và có ý thức vận dụng, trình bày các tác phẩm âm nhạc vào các hoạt động giáo 

dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu được các tư thế đúng trong ca hát. Hiểu được sự cần thiét của việc luyện thanh trong phát triển giọng hát và các khái niệm 
cơ bản về kĩ thuật ca hát  

- Nhớ, hiểu được nhữngHiểu được cách hít thở, các nguyên tắc lấy hơi trong thanh nhạc. Hiểu được cách tạo âm và vị trí âm thanh. 

Biết cách xử lý tiếng Việt trong thanh nhạc. 
- Trình bày được bài luyện thanh, đưa âm thanh lên đúng vị trí, hít thở và giữ hơi đúng cách, xử lý sắc thái bản nhạc. Trình bày được 

bài hát tiếng Việt, đưa âm thanh lên đúng vị trí, hít thở và giữ hơi đúng cách, xử lý, phát âm, sắc thái bản nhạc. Trình bày hát nước 

ngoài, đưa âm thanh lên đúng vị trí, hít thở và giữ hơi đúng cách, xử lý, phát âm và sắc thái bản nhạc. 
- Hiểu và ứng dụng được phong thái biểu diễn tự tin, tự nhiên, cách bước di chuyển trên sân khấu … 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

52 Lựa chọn và sử 
dụng tác phẩm âm 

nhạc trong giáo dục 

mầm non (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản trong lựa chọn tác phẩm âm nhạc và sử dụng tác phẩm âm nhạc trong hoạt động giáo dục trong 

trường Mầm non  

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học:kĩ năng lựa chọn tác phẩm, kĩ năng phân tích tác phẩm, kĩ năng đánh giá tác phẩm, kĩ 
năng lựa chọn tác phẩm, kĩ năng thực hành biểu diễn tác phẩm âm nhạc. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích âm nhạc và có ý thức vận dụng tác phẩm âm nhạc vào các hoạt động giáo dục tại trường mầm 

non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản trong lựa chọn tác phẩm âm nhạc bậc học Mầm non: Khái niệm, đặc điểm, khả năng âm nhạc theo 

từng nhóm tuổi  
- Nhớ, hiểu, phân tích được những phương pháp, kỹ năng lựa chọn đúng các tác phẩm âm nhạc 

- Đánh giá được tác phẩm âm nhạc có nội dung tốt, đồng thời vận dụng các lý thuyết để lựa chọn và sử dụng hiệu quả các tác phẩm 

âm nhạc 
- Hiểu các tác phẩm viết cho đàn Organ vào hoạt động âm nhạc của trẻ theo các chủ đề giáo dục và các bài hát theo lứa tuổi. Phân tích 

được giai điệu, lời ca, nội dung, sắc thái … của tác phẩm âm nhạc. Đánh giá được hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm được lựa chọn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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Vận dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành trong hoạt động giảng dạy. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

  Tự chọn 5 (chọn 1 trong 4)       

53 Môi trường và con 

người (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt 
chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn 

đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. Phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên trong phát triển bền vững. 

- Hình thành kĩ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu; quan trắc môi 
trường, hành động để bảo vệ môi trường. 

- Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. Quan tâm 

và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản về mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với 
các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 

- Nhớ, hiểu các vấn đề cơ bản về môi trường và con người từ đó đề ra các phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên trong phát triển bền vững. 

- Lựa chọn được các kiến thức phù hợp với độ tuổi mầm non và vận dụng được vào hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường học 

tập ở trường mầm non. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

54 Tiếng Việt thực 

hành (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về tạo lập và tiếp nhận văn bản, vấn đề đặt câu, dùng từ, chính tả.  

- Thực hành được Tiếng Việt theo đúng các quy định về chính tả, sử dụng đúng từ, câu.. 
- Hình thành và phát triển trau dồi Tiếng Việt. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định và thực hành được các kĩ năng cơ bản về tạo lập và tiếp nhận văn bản. 
- Xác định và thực hành được kĩ năng đặt câu. 

- Xác định và thực hành được kĩ năng dùng từ. 

- Xác định và thực hành được kĩ năng viết đúng chính tả. 
- Thể hiện ý thức chuyên cần học tập 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

55 Giao tiếp với trẻ 

mầm non (Tự chọn) 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về: khái niệm giao tiếp, đặc trưng giao tiếp, nguyên tắc giao tiếp, vai trò của giao tiếp. Thực hành 
được một số kĩ năng giao tiếp cơ bản của bản thân.  

- Xây dựng và phát triển các kĩ năng giao tiếp của sinh viên đối với trẻ mầm non (trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo).  

-Hình thành và phát triển ý thức giao tiếp sư phạm chuẩn mực đối với trẻ mầm non ở người học. Hình thành và phát triển các năng 

lực: giao tiếp, làm việc nhóm, thực hành giao tiếp. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nhớ, hiểu được những kiến thức cơ bản về giao tiếp: khái niệm, đặc trưng giao tiếp, nguyên tắc giao tiếp, vai trò của giao tiếp. Thực 
hành được một số kĩ năng giao tiếp cơ bản. 

- Nhớ, hiểu đặc điểm cơ bản về đặc điểm giao tiếp của trẻ mầm non, vai trò của giao tiếp đối với trẻ mầm non. 

- Nhớ, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp, kĩ năng giao tiếp với trẻ nhà trẻ (0-3 tuổi).  
- Nhớ, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp, kĩ năng giao tiếp với trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

56 Phương pháp giáo 
dục Montessori 

trong giáo dục mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Trình bày được tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của phương pháp Montessori; Nêu được cơ sở của việc dạy dựa trên giai 

đoạn “nhạy cảm”; Nêu được một số đặc điểm nổi bật của lớp học Montessori. 

- Xây dựng và tổ chức được kế hoạch bài dạy theo phương pháp Montessori; Đánh giá được kĩ năng của trẻ thông qua các hoạt động 
học tập.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua các hoạt động thảo 
luận, thực hành chăm sóc và giáo dục theo phương pháp Montessori ở trường mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Khái quát được phương pháp Montessori trên cơ sở nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của tiến sĩ Maria Montessori; cơ sở tâm – sinh 
lí của việc dạy trẻ theo phương pháp Montessori; các yếu tố của môi trường lớp học Montessori. 

- Giới thiệu được lĩnh vực học tập Montessori gồm: Lĩnh vực Giác quan; Lĩnh vực Thực hành cuộc sống; Lĩnh vực Toán; Lĩnh vực 

Ngôn ngữ; Lĩnh vực Khoa học; Lĩnh vực Lịch sử; Lĩnh vực Địa lý; Lĩnh vực Âm nhạc; Lĩnh vực Nghệ thuật; Lĩnh vực Vận động 
- Trình bày được nguyên tắc, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học theo phương pháp Montessori  

- Trình bày được nguyên tắc, quy trình tổ chức kế hoạch bài dạy theo phương pháp Montessori 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Khối kiến thức nghiệp vụ        

  Bắt buộc         

57 Tâm lý học đại 

cương 

1. Mục tiêu học phần  

- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy 
luật tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 
- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 

- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 
viên tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện 
của hiện tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối 
với hoạt động sư phạm; 

- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 

của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 
- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 
các phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

58 Những vấn đề 
chung về giáo dục  

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 

các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của  giáo dục học; 

- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

59 Tâm lý học mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  

- Người học hiểu được các vấn đề chung về tâm lý học mầm non, các quy luật phát triển tâm lý trẻ em, các đặc điểm tâm lý cơ bản 

như: ngôn ngữ, nhận thức cảm tính và lý tính, tình cảm, ý chí … của các giai đoạn nhà trẻ, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn 
- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý trẻ em cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 
- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp và chuẩn bị bài ở nhà 

- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu tâm lý trẻ em 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Áp dụng được những hiểu biết về trẻ em lứa tuổi mầm non trong việc chăm dạy trẻ, nắm được qui luật tâm lý đặc thù của các giai 

đoạn nhà trẻ, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn 

- Có hiểu biết về các lý thuyết tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học hoạt động, đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với 
sự hình thành và phát triển tâm lý trẻ em 

- Hiểu được các đặc điểm tâm lý cơ bản ở trẻ mầm non về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và các hoạt động 

chủ đạo ở từng giai đoạn 
- Áp dụng được các quy luật chung, các đặc điểm tâm lý của trẻ em vào giải thích một số vấn đề tâm lý thực tiễn ở trẻ em 

- Liên kết được kiến thức tâm lý mầm non với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn 

- Có hiểu biết về kiến thức tâm lý học trẻ em ở mức cơ bản để dựa trên đó có khả năng thực hiện được các thao tác cơ bản trong quan 

sát, nghiên cứu tâm lý trẻ em 

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 
các phẩm chất đạo đức nhà giáo 

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

60 Giáo dục học mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững tri thức khoa học về giáo dục học mầm non; những nhiệm vụ, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa 
tuổi mầm non; những hình thức tổ chức giáo dục ở trường mầm non: tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơi...., chuẩn bị cho 

trẻ mẫu giáo vào lớp 1 

- Có năng lực vận dụng tri thức khoa học trong chương trình Giáo dục học mầm non để thực hiện hiệu quả các công việc của người 
giáo viên mầm non 

- Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp và thấy được sự cần thiết của việc yêu người, yêu nghề trong quá trình chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được những tri thức khoa học về giáo dục học mầm non; những nhiệm vụ, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo dục 

trẻ em lứa tuổi mầm non; những hình thức tổ chức giáo dục ở trường mầm non: tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động vui chơi...., 
chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1 

- Vận dụng được tri thức cơ bản về giáo dục học mầm non; Những nhiệm vụ, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa 

tuổi mầm non để thực hiện hiệu quả hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non 
- Tổ chức được hoạt động dạy học, hoạt động vui chơi, hoạt động tổ chức những ngày lễ hội cho trẻ em lứa tuổi mầm non  

- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người, yêu nghề trong quá trình chăm sóc, giáo 

dục trẻ mầm non. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

61 Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu họ nắm vững những cơ sở lí luận của 

khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
- Biết cách quan sát phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

Vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 

- Đam mê với việc nghiên cứu các phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ như một 
phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về lí luận của bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
- Nhớ, hiểu được mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

- Nắm được các phương pháp thường được sử dụng để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- Vận dụng các phương pháp phát triển ngôn ngữ để thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

62 Phương pháp tổ 

chức cho trẻ mầm  
non làm quen với 

tác phẩm văn học  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên cơ sở 
tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành. 

- Hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học có nghệ thuật, kĩ năng dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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dung - nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng tạo của 
trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. Mặt khác, hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng 

dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án, 
giảng mẫu, vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy tại các cơ sở mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề lí luận cơ bản như: Khái niệm làm quen với tác phẩm văn học, Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động 
làm quen vơi văn học ở trường mầm non, Nội dung và kết cấu của tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non, Đặc 

điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ em. 

- Nắm, hiểu được các nguyên tắc, hình thức cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non 
- Nắm, hiểu được các phương pháp cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 

- Nắm, hiểu, vận dụng được linh hoạt các phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm non 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

63 Phương pháp hình 

thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm 
non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của của môn học; Đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ ; 

Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng toán ; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
- Hình thành ở người học một số kĩ năng như: kĩ năng phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản, kĩ năng thiết kế môi 

trường giáo dục toán học, kĩ năng tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với toán học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và 
trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của của môn học; Đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ ; 
Chương trình GDMN; Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng. 

- Nhớ, hiểu được những nguyên tắc, hình thức, phương pháp cơ bản tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ MN. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của việc hình thành biểu tượng toán từ đó vận dụng vào thiết kế kế hoạch bài học làm quen với 

toán cho trẻ MN 

- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và tổ chức được hoạt động dạy học làm quen với toán cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

64 Phương pháp giáo 

dục khoa học cho 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần 

- Xác định được cơ sở, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục khoa học cho trẻ; Xác định được nội dung giáo dục khoa học, phương pháp tổ 

chức hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. 
- Thực hành được thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục khoa học theo chủ đề; Thiết kế được môi trường giáo dục khoa học cho trẻ; 

Đánh giá được khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, ghi nhớ có chủ định. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua việc thiết kế và tổ 
chức hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ ở lớp học/trường học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Xác định được mục tiêu, cơ sở, nguyên tắc giáo dục khoa học dành cho trẻ mầm non  
- Phân tích chương trình giáo dục mầm non để xác định được nội dung giáo dục khoa học, phương pháp, hình thức, phương tiện tổ 

chức hoạt động giáo dục khoa học, xây dựng môi trường giáo dục khoa học trong trường mầm non 

- Thiết kế được hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non 
- Tổ chức được hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

65 Phương pháp giáo 
dục âm nhạc cho trẻ 

mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản và trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm 

non trên cơ sở nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục Âm nhạc. Sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ dạy 

trẻ, biết tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc một cách khoa học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ 
Mầm non. 

- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: kĩ năng lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo 

chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non; lập kế hoạch, soạn giáo án, có khả năng thực hiện và vận dụng sáng tạo 
chương trình giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non; Kĩ năng phân tích tác phẩm Âm nhạc theo đặc trưng, thể loại 

- Xây dựng ở sinh viên sự có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy các hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non. Thể 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn tiếp nhận thông tin mới về môn học. Tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học 
và làm việc theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ Mầm non: Khái niệm, đặc trưng, vai trò của âm nhạc đối 
với trẻ em. Đồng thời nắm bắt được những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học âm nhạc. 

- Nhớ, hiểu được mối liên hệ giữa khả năng âm nhạc của trẻ theo tâm sinh lý từng lứa tuổi.Phân tích được các phương pháp dạy học 

âm nhạc cơ bản. Đánh giá và lựa chọn được các phương pháp phù hợp với kiến thức và đối tượng dạy học cụ thể. 
- Nhớ, hiểu được mối liên hệ giữa khả năng âm nhạc của trẻ theo tâm sinh lý từng lứa tuổi.Phân tích được các phương pháp dạy học 

âm nhạc cơ bản. Đánh giá và lựa chọn được các phương pháp phù hợp với kiến thức và đối tượng dạy học cụ thể. 

- Biết, Hiểu cách lựa chọn và sử dụng tác phẩm âm nhạc trong GDMN. Phân tích và lập kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong các 
phương pháp dạy học khi thiết kế, soạn giáo án âm nhạc và vận dụng tốt trong các hoạt động của trẻ Mầm non. . 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

66 Phương pháp tổ 
chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Thể hiện sự yêu thích trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non  

- Tổ chúc được hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 

- Vận dụng và tạo được các sản phẩm tạo hình để phục vụ cho hoạt động giáo dục trong trường mầm non 
- Phát triển được chương trình bài học hoạt động tạo hình theo xu hướng giáo dục hiện đại 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Phân tích được nghệ thuật tạo hình và HĐTH của trẻ mầm non. Trình bày được đặc điểm HĐTH và các quan điểm về đặc điểm 
HĐTH của trẻ mầm non  

- Trình bày được mục đích, nhiệm vụ, vai trò của của hoạt động tạo hình trong giáo dục trẻ mầm non 

- Trình bày được nội dung HĐTH và phân loại HĐTH cho trẻ mầm non 
- Phân tích được các hình thức tổ chức và phương pháp tổ chức HĐTH cho trẻ mầm non 

- Lập được kế hoạch và thiết kế giáo án TCHĐH cho trẻ mầm non theo thực tiễn tại các cơ sở giáo dục mầm non và theo xu hướng 

giáo dục hiện đại 

- Tổ chức được các hoạt động tạo hình theo loại bài học (vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép) và tạo hình tích hợp cho trẻ mầm non 

- Đánh giá được sản phẩm tạo hình của trẻ mầm non, đánh giá được đặc điểm sự phát triển của trẻ qua các loại hoạt động tạo hình 

- Thể hiện được khả năng làm việc nhóm trong quá trình lập kế hoạch hoạt động tạo hình giả định, tập giảng, chủ động học tập, 
nghiên cứu môn học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

67 Phương pháp giáo 

dục thể chất cho trẻ 
mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Vận dụng được những hiểu biết chung về lý luận GDTC mầm non vào thực tiễn dạy học tại nhà trường mầm non. 
- Vận dụng những phương tiện GDTC trong dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng các phương pháp một cách phù hợp trong quá trình dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng các nguyên tắc trong quá trình dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non. 
- Vận dụng các loại hình bài tập như một phương tiện dạy học và tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ. 

- Tự tin trong tổ chức giờ học và những hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Hiểu biết rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC cho trẻ mầm non. 

- Phân tích đầy đủ các khái niệm cơ bản và cơ sở khoa học của lý luận GDTC mầm non. 

- Hiểu đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu GDTC mầm non. 
- Phân tích được nội dung của các phương tiện và sự phối hợp của các phương tiện trong quá trình GDTC. Đánh giá được sự ảnh 

hưởng tốt của các phương tiện tới sự phát triển cơ thể trẻ. 

- Biết được đặc điểm phát triển cơ thể trẻ, biết rõ cơ sở cấu trúc các phương pháp GDTC. 
- Đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp để lựa chọn phương pháp phù hợp trong quá trình sử dụng. 

- Phân tích được nội dung của từng nguyên tắc và mối liên hệ lẫn nhau của các nguyên tắc. 

- Hiểu rõ về nội dung GDTC chương trình GDMN 
- Phân tích được đặc điểm chung của các hình thức tổ chức, của tiết học thể dục GDTC cho trẻ. 

-0 Biên soạn được kế hoạch bài dạy, vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng (phương pháp) của từng loại hình bài tập vào dạy học vận 

động cho trẻ theo lứa tuổi. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

68 Phương pháp tổ 

chức hoạt động dạy 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản của các loại hình nghệ thuật nhảy múa và sử dụng các tác phẩm nhảy múa hoạt động giáo dục trong 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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múa cho trẻ mầm 
non  

trường Mầm non  
- Cung cấp các kĩ năng liên quan đến môn học: Kĩ năng dàn dựng tác phẩm, kĩ năng phân tích tác phẩm,  kĩ năng đánh giá tác phẩm, 

kĩ năng lựa chọn tác phẩm, kĩ năng thực hành biểu diễn tác phẩm nhảy múa. 

- Xây dựng ở sinh viên sự yêu thích sáng tạo khai thác, dàn dựng và có ý thức vận dụng tác phẩm âm nghệ thuật  vào các hoạt động 
giáo dục tại trường mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản trong lựa chọn tác phẩm nghệ thuật nhảy múa, trình diễn thời trang, hoạt cảnh bậc học Mầm non: 
Khái niệm, đặc điểm, khả năng nghệ thuật theo từng nhóm tuổi  

- Nhớ, hiểu, phân tích được những phương pháp, kỹ năng lựa chọn đúng các tác phẩm nghệ thuật nhảy múa 

- Đánh giá được tác phẩm nghệ thuật nhảy múa có nội dung tốt, đồng thời vận dụng các lý thuyết để lựa chọn và sử dụng hiệu quả các 
tác phẩm nghệ thuật nhảy múa. 

- Hiểu các tác phẩm thế nào là dân vũ, plapmos, erobic, nhảy hiện đại, biên đạo múa, trình diễn thời trang, hoạt cảnh và kich vào hoạt 

động nghệ thuật của trẻ theo các chủ đề giáo dục và các tiết mục theo lứa tuổi. Phân tích được các thể loại nghệ thuật nhảy múa, nội 

dung, lời bài hát, sắc thái … của tác phẩm nghệ thuật nhảy múa. Đánh giá được hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm được lựa chọn. Vận 

dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành trong hoạt động giảng dạy. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

69 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

chuyên ngành giáo 
dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; cách thử 

nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục mầm non; cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau 
thử nghiệm. 

- Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức về nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non vào xây dựng đề cương nghiên cứu và tiến 

hành nghiên cứu khoa học GDMN dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận tốt nghiệp, sáng kiến kinh nghiệm,.. 
- Có thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những kết 

quả nghiên cứu trong thực tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Nhớ, hiểu những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Từ đó 

lựa chọn được đề tài nghiên cứu và xây dựng giả thuyết nghiên cứu cho đề tài. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học GDMN. Từ đó, tìm kiếm được thông tin, sưu 
tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu,…; Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn, phiếu quan sát, điều tra trong nghiên 

cứu; xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra 

- Vận dụng được các quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu vào xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học chuyên ngành 
mầm non. 

- Vận dụng các kiến thức vào triển khai đề cương nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận tốt nghiệp, sáng kiến 

kinh nghiệm,.. Từ đó vận dụng vào thực tiễn 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

70 Thực hành sư phạm 

1 

1. Mục tiêu học phần  

- Hiểu được những tri thức khoa học cần thiết về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non  
- Có năng lực sử dụng các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

- Có thái độ đúng với nhà trường, trẻ mầm non và với nghề trên cơ sở đó hình thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề và tâm huyết với 

nghề.. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày và sử dụng được các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non  

- Trình bày được tình hình thực tiễn nhà trường mầm non 
- Thực hiện được công việc của cô giáo mầm non trong ngày 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

71 Thực hành sư phạm 
2 

1. Mục tiêu học phần  
- Trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

- Hình thành ở người học kĩ năng sử dụng các kiến thức, phương pháp để tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi thực tiễn hoạt động ở trường MN. Trên cơ sở làm quen với trẻ 
mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu trẻ, yêu nghề và tâm huyết với nghề.. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về các phương pháp tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. 
- Luyện tập thành thạo các phương pháp tìm hiểu nhà trường mầm non. 

- Vận dụng các phương pháp vào tìm hiểu thực tiễn nhà trường mầm non. Từ kết quả tìm hiểu đánh giá thực trạng nhà trường mầm 

non. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

72 Thực hành sư phạm 

3 

1. Mục tiêu học phần  

- Có hiểu biết sâu sắc về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non  
- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học, kể chuyện, trò chơi...  

- Có thái độ đúng với nhà trường, trẻ mầm non và với nghề trên cơ sở đó hình thành tình yêu trẻ, tình yêu nghề và tâm huyết với 

nghề. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được những tri thức cơ bản về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non  

- Chỉ rõ những kĩ năng cần thiết nhất của người giáo viên chủ nhiệm lớp  
- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp và thiết kế, tổ chức được các hoạt động dạy học, kể chuyện, trò 

chơi... 

- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

73 Thực hành sư phạm 

4 

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non về các lĩnh vực: 

Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán học, hoạt động tạo hình. 
- Hình thành ở người học kĩ năng sử dụng các kiến thức, phương pháp để thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục 

cho trẻ mầm non về các lĩnh vực: Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục 

toán học, hoạt động tạo hình. 
- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi thực tiễn hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em ở trường MN. 

Trên cơ sở làm quen với trẻ mầm non, cô giáo mầm non và công việc của cô giáo mầm non mà hình thành tình yêu trẻ, yêu nghề và 

tâm huyết với nghề.. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về các kiến thức, phương pháp để thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ 

mầm non về các lĩnh vực: Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán 
học, hoạt động tạo hình..  

- Luyện tập thành thạo các kĩ năng thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non về các lĩnh vực: Giáo 

dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán học, hoạt động tạo hình... 
- Vận dụng các phương pháp vào thực tiễn thực hành thiết kế, đánh giá và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non về các lĩnh 

vực: Giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục toán học, hoạt động tạo 

hình. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

74 Thực tập sư phạm 1 Thực tập tại trường mầm non  3 HK6 Theo quy chế TTSP 

75 Thực tập sư phạm 2 Thực tập tại trường mầm non  4 HK8 Theo quy chế TTSP 

  Chuyên đề tự chọn (Chọn 1 trong 5)       

76 Phương pháp tổ 
chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động vui chơi ở trẻ em lứa tuổi mầm non: khái niệm, đặc điểm, các phương pháp và hình 

thức tiến hành,  

- Hình thành các năng lực liên quan đến môn học: năng lực lập kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, năng lực tổ 
chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, năng lực đánh giá trẻ thông qua các hoạt động vui chơi…Phát triển các năng lực 

chung: năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.  

- Phát triển ý thức xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh cho trẻ em mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về hoạt động vui chơi ở trẻ em lứa tuổi mầm non: Khái niệm, đặc trưng, cách thức và phương pháp 

tổ chức.  
- Nhớ, hiểu được đặc điểm cơ bản và cách thức tiến hành của một số trò chơi cơ bản ở trẻ em lứa tuổi mầm non.  

- Thiết kế được các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, phù hợp môi trường, lứa tuổi.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Đánh giá được mức độ tham gia, đặc điểm của trẻ em thông qua các hoạt động vui chơi.  
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

77 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 
đại trong giáo dục 

mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp kiến thức cơ bản về các tư tưởng và phương pháp giáo dục trẻ em tiên tiến trên thế giới  
- Hình thành và phát triển khả năng vận dụng các tư tưởng và phương pháp giáo dục trẻ em tiên tiến vào giáo dục mầm non  

Mh3 Hình thành và phát triển các năng lực về hợp tác, giao tiếp, tổ chức các hoạt động giáo dục… 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Phân tích được những vấn đề cơ bản về lí thuyết phát triển nhận thức. Vận dụng được lí thuyết phát triển nhận thức vào thực tiễn 

giáo dục mầm non.  

- Phân tích được các lí thuyết về tâm lí đạo đức và năng lực xã hội. Vận dụng được lí thuyết về tâm lí đạo đức và năng lực xã hội vào 
thực tiễn giáo dục mầm non.  

- Phân tích được các quan điểm về đặc điểm tâm lí trẻ em trong ba năm đầu đời.  

- Trình bày và phân tích được các phương pháp giáo dục hiện đại.  
- Thể hiện ý thức chuyên cần học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

78 Giáo dục giới tính 

cho trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học phát triển. Ba 
chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính phân chia theo các 

giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

- Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về tâm lý giới tính 
trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng phân tích mối liên quan 

của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác 

- Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi tham gia 
tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Khái quát được khái niệmtâm lý học giới tính, phân biệt được giới và giới tính    

- Phân tích được các ưu nhược điểm của từng hình thức giáo dục trẻ khuyết tật, hiểu được yếu tố tiền đề cho việc hình thành giới tính.  

- Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự khác 

biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống. 
- Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

79 Tư vấn trong giáo 

dục mầm non  

 1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 

- Hình thành kĩ năng lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và 

điều kiện thực tế. 
- Chủ động tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. Nhiệt tình 

và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt 
động tư vấn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của trẻ. 
- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn trong giáo dục mầm non. 

- Nhớ, hiểu các vấn đề cơ bản về tư vấn trong giáo dục mầm non từ đó lựa chọn được phương pháp tư vấn phù hợp với đối tượng tư 

vấn và điều kiện thực tế. 
- Vận dụng các kiến thức về tư vấn trong giáo dục mầm non vào thực hành tư vấn được. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

80 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN; hiểu được cách thức vận 
dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục cho trẻ. 

- Hình thành kĩ năngxây dựng được các kịch bản và thiết kế được hoạt động giáo dục, dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo 

dụcmầm non. 
- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học, có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN: Vai trò của UDCNTT, xu 

hướng phát triển, tác động của CNTT với hoạt động dạy học ở trường MN. 
- Nhớ, hiểuđược cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động giáo dục 

chotrẻ ở trường MN. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của việc ứng dụng CNTT từ đó vận dụng vào thiết kế kịch bản và hoạt động giáo dục cho trẻ 
MN. 

- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và tổ chức được hoạt động dạy học có sử dụng công nghệ 

thông tin cho trẻ. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

IV Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn chuyên ngành 

thay thế  

  7 HK8   

81 Khóa luận tốt 
nghiệp   

  7 HK8   

  Môn học chuyên 

ngành thay thế  

  7 HK8   

82 Cơ sở và phương 
pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. 

Giúp người học nhận thức phương pháp phát triển ngôn ngữ là một khoa học. Từ đó yêu cầu sinh viên nắm vững những cơ sở lí luận 

của khoa học này để tìm hiểu các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
- Rèn kĩ năng giải nghĩa từ, vận dụng kiến thức tiếng Việt để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ và văn học. 

Hướng dẫn người học quan sát, phân tích chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non hiện nay.  

Hướng dẫn người học vận dụng những tri thức khoa học vào việc thiết kế các bài học giúp trẻ mầm non phát triển ngôn ngữ. 
Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường mầm non. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. 

 Có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu tiếng Việt để dạy học hiệu quả các vấn đề về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và phong cách khi ra 
trường. 

Sinh viên đam mê với việc nghiên cứu lí luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ; mong muốn giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

như một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về ngữ âm tiếng Việt: cơ sở khoa học của ngữ âm, các khái niệm, đơn vị của ngữ âm học; từ vựng 

tiếng Việt: từ, đặc điểm của từ, các cách phân loại từ tiếng Việt; ngữ pháp tiếng Việt: từ loại, cụm từ, câu tiếng Việt; phong cách học 
tiếng Việt: các phong cách chức năng ngôn ngữ và các biện pháp tu từ. 

- Vận dụng được lí thuyết tiếng Việt để lí giải các hiện tượng ngôn ngữ liên quan đến dạy học trong nhà trường mầm non. 

- Nắm được các vấn đề lí luận cơ sở của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 

- Vận dụng các phương pháp phát triển ngôn ngữ để thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

83 Toán và phương 
pháp hình thành 

biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non  

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh; Chương 

trình giáo dục toán học cho trẻ, Đặc điểm lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ; Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng toán ; 

phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
- Hình thành ở người học một số kĩ năng như: kĩ năng phân tích logic, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản, kĩ năng thiết kế môi 

trường giáo dục toán học, kĩ năng tổ chức hướng dẫn trẻ tiếp xúc với toán học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động thực hành, tìm tòi các ứng dụng của những nội dung đã học trong thực tiễn và 
trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, mệnh đề, hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh; Đặc điểm 
lĩnh hội các biểu tượng toán của trẻ; Các nguyên tắc hình thành các biểu tượng; những nguyên tắc, hình thức, phương pháp cơ bản tổ 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ MN. 
- Nhớ, hiểu được các kiến thức từ đó vận dụng vào phân tích chương trình giáo dục toán học cho trẻ MN và bản chất tương ứng các 

biểu tượng trong chương trình. 

- Nhớ, hiểu được những vấn đề cơ bản của việc hình thành biểu tượng toán từ đó vận dụng vào thiết kế kế hoạch bài học làm quen với 
toán cho trẻ MN 

- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp và tổ chức được hoạt động dạy học làm quen với toán cho trẻ. 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần. 

84 Cơ sở và phương 

pháp tổ chức cho trẻ 

mầm non làm quen 
với tác phẩm văn 

học  

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp những kiến thức lí luận về phương pháp bộ môn vừa mang tính khoa học nghiệp vụ vừa mang tính nghệ thuật trên cơ sở 

tiếp cận tích hợp các khoa học liên ngành. 
- Hình thành ở người học một số kĩ năng như đọc và kể tác phẩm văn học có nghệ thuật, kĩ năng dẫn dắt trẻ tiếp thu những giá trị nội 

dung - nghệ thuật tác phẩm phù hợp với khả năng lĩnh hội văn học của trẻ, phát huy tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng tạo của 

trẻ trong hoạt động văn học nghệ thuật. Mặt khác, hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức hướng 
dẫn trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học một cách sáng tạo. 

- Có ý thức nghiêm túc trong việc học tập, chủ động tiếp nhận mọi vấn đề. Có ý thức trong hoạt động thực hành: thiết kế giáo án, 

giảng mẫu, vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy tại các cơ sở mầm non. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhớ, hiểu những vấn đề lí luận cơ bản như: Khái niệm làm quen với tác phẩm văn học, Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động 

làm quen vơi văn học ở trường mầm non, Nội dung và kết cấu của tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non, Đặc 
điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ em. 

- Nắm, hiểu được các nguyên tắc, hình thức cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với văn học ở trường mầm non 

- Nắm, hiểu được các phương pháp cơ bản tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 
- Nắm, hiểu, vận dụng được linh hoạt các phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm non 

- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

85 Cơ sở và phương 

pháp tổ chức hoạt 

động giáo dục 

STEAM trong 
trường mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Xác định được cơ sở, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục STEAM cho trẻ; Xác định được nội dung bài học STEAM, phương pháp tổ 

chức bài học STEAM. 

- Thực hành được thiết kế và tổ chức bài học STEAM theo chủ đề; Thiết kế được môi trường giáo dục STEAM cho trẻ; Đánh giá 
được khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, ghi nhớ có chủ định. 

- Hình thành thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, say mê; Bồi dưỡng tình cảm và ý thức nghề nghiệp thông qua việc thiết kế và tổ 

chức hoạt động STEAM cho trẻ ở lớp học/trường học 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định được mục tiêu, cơ sở, nguyên tắc giáo dục STEAM dành cho trẻ mầm non - 

Phân tích chương trình giáo dục mầm non để xác định được nội dung bài học STEAM, phương pháp tổ chức bài học STEAM, xây 
dựng môi trường STEAM trong trường mầm non 

- Thiết kế được bài học STEAM cho trẻ mầm non 

- Tổ chức được bài học STEAM cho trẻ mầm non 
- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

86 Phương pháp tổ 

chức trò chơi và 
hoạt động tạo hình 

cho trẻ mầm non  

- Thể hiện sự yêu thích trong tổ chức hoạt động tạo hình và trò chơi tạo hình cho trẻ mầm non  

- Tổ chúc được các trò chơi trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 
- Vận dụng và tạo được các sản phẩm tạo hình để phục vụ cho hoạt động tổ chức trò chơi tạo hình cho trẻ mầm non 

- Thiết kế được các trò chơi tạo hình phù hợp với thực tiễn chương trình và xu hướng giáo dục hiện đại 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

87 Cơ sở và phương 

pháp hướng dẫn trẻ 
khám phá khoa học  

1. Mục tiêu học phần  

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bao gồm: gia đình, trường mầm non, quê hương, đất 
nước, Bác Hồ, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước, phương tiện của cuộc sống hiện đại, thực vật, động 

vật, vật chất, trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời. Xác định được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; Nắm vững các nguyên tắc 

giáo dục khoa học cho trẻ cho trẻ mầm non; Nắm vững PPGD, HTGD khoa học cho trẻ mầm non; Biết cách thiết kế các hoạt động 
giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; Biết thiết kế môi trường giáo dục khoa học cho trẻ mầm non; Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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giáo dục khoa học; Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục khoa học 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu giáo dục khoa học cho trẻ mầm non Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng 

nhận thức khoa học của trẻ; Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của trẻ: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,…Biết 

thiết kế các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. Tổ chức được các hoạt động giáo dục khoa học cho trẻ mầm non. Kĩ năng 
đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong nhận thức khoa học 

- Tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế giảng dạy trẻ mầm non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Xác định được đặc điểm, vai trò, quá trình biến đổi và phát triển của tự nhiên và xã hội  

- Khái quát được khái niệm, cơ sở khoa học của hoạt động khám phá khoa học 

- Xác định được mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, quan điểm tiếp cận trong hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học 
- Phân tích được bản chất, quy trình của các phương pháp và hình thức hướng dẫn trẻ khám phá khoa học từ đó vận dụng vào thiết kế 

và tổ chức hoạt động hướng dẫn trẻ khám phá khoa học.  

- Thể hiện ý thức chuyên cần trong học tập học phần. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

  Tổng cộng    150     

11.3 Thạc sĩ Giáo dục Mầm non  
    

  

A CÁC MÔN HỌC 

CHUNG 

  12     

1 Triết học  1. Kiến thức: 

 Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết học, đặc biệt 
là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 

triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách 

khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng; Biết vận dụng những 

luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy được sự 

vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam; Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết 

học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn 

đề thực tiễn của chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn 
thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các 

quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có 

thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi 
trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm 

xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn 

khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm 
công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và 

những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Ngoại ngữ 1 Kiến thức: 

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 
2 Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên 

sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: 

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có 
thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 

định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 
thoại nhưng còn gặp khó khăn.  

5 HK2 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 
chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung bình 

từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 
văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.   

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá 

nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ 
chính xác phù hợp.   

3 Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn 
luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học 

đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong 
cuộc sống hàng ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 
năng dạy học hiện 

đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 
2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

B CÁC MÔN HỌC 

CƠ SỞ 

  17     

I Các môn cơ sở bắt 

buộc (cơ sở ngành) 

  8     

4 Phương pháp luận 
nghiên cứu giáo dục 

- Về kiến thức:  
 Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những 

yêu cầu cơ bản trong NCKH giáo dục. 

- Về kỹ năng: 
 Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục. 

- Về thái độ: 

Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng  trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận 
văn tốt nghiệp. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tâm lí học giáo dục Mục tiêu cơ bản của môn học là: 

- Hiểu và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay. 

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay. 
- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường. 

Phương pháp học tập và giảng dạy môn học coi trọng hoạt động nghiên cứu, học độc lập và thực hành trong công việc hàng ngày.  

- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan 
- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề 

- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp 

- Học hợp tác và phát triển giá trị. 

Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo 

trong nước và nước ngoài. Dưới đây là tài liệu bắt buộc phải đọc. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

6 Tiếp cận năng lực 
trong phát triển 

nghề nghiệp giáo 

viên 

- Về kiến thức:  
Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên,  chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 

chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’ 

Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên 
Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực 

- Về kỹ năng: 

Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và  suy ngẫm   
Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm 

Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’ 

Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’ 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Về thái độ: 
Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên 

Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân 

Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc 

II Các môn cơ sở tự 

chọn (cơ sở chuyên 

ngành): Chọn 3 

trong số các học 

phần sau đây 

  9   

7 Chuẩn giáo dục và 
Lí thuyết chương 

trình giáo dục 

- Nhận diện được triết lí hiện đại của lí luận phương pháp dạy học ngày nay là người học, học tập và sự phát triển của người học. 
- Hiểu và phân tích được bản chất chung của khái niệm phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học và nội dung các kiểu phương pháp dạy 

học. 

- Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

8 Văn hóa nhà trường 
hiện đại  

Giúp học viên nắm vững những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi 
của văn hóa nhà trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường. 

Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr-ường. 

Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Giáo dục so sánh Nắm được các kiến thức cơ bản về giáo dục so sánh như: Quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu; các nguyên tắc, cách tiếp cận và các kỹ thuật so sánh giáo dục. Trên cơ sở đó hình thành các kĩ năng nghiên cứu của bộ môn này. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

10 Quản lí giáo dục và 

trường mầm non  

- Về kiến thức 

Nêu và lý giải được khái niệm QLGD và mục tiêu, nội dung QLGDMN. 

Phân tích các quan điểm, quan hệ và chức năng QLGD. 
Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGD 

Nhận xét và so sánh được các mô hình quản lý giáo dục mầm non  

Nhận biết những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non. 
- Về kĩ năng 

Tìm kiếm thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của KHQLGD. 

Kĩ năng xây dựng kế hoạch QLGD và phân tích các cơ cấu tổ chức QLGD 

Kĩ năng tự học, nghiên cứu, kĩ năng học nhóm, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng trả lời các câu hỏi. 

Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học tập và nghiên cứu, trong công tác quản lí. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

11 Đánh giá trong giáo 
dục mầm non  

- Về tri thức 
+ Hiểu rõ các khái niệm đo lường, đánh giá, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá trong giáo dục mầm non 

+ Hiểu và giải thích được ý nghĩa và nguyên tắc của các mô hình (cách tiếp cận) chủ yếu trong đánh giá giáo dục mầm non 

- Về kĩ năng 
+ Các kĩ năng thiết kế phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá 

+ Kĩ năng tiến hành một số kĩ thuật đánh giá như quan sát, phỏng vấn, đàm thoại với trẻ. 

- Về thái độ 
Có thái độ tích cực đối với đánh giá trong thực tiễn giáo dục mầm non.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

12 Bối cảnh và chính 

sách trong mầm non  

Về tri thức 

- Khái niệm khoa học về chính sách và chính sách giáo dục 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Tri thức về bối cảnh phát triển giáo dục mầm non hiện nay 
- Tri thức về nưhngx điểm cơ bản trong chính sách giáo dục mầm non hiện nay của Nhà nước Việt Nam 

Về kĩ năng 

- Kĩ năng phân tích chính sách và xác định cách vận dụng vào thực tiễn 
- Kĩ năng Phân tích bối cảnh, những tác động hiện hành và tiềm ẩn trong phát triển giáo dục mầm non hiện nay 

Về thái độ 

- Mối quan tâm và ý thức trách nhiệm đối với việc tìm hiểu và phân tích bối cảnh phát triển của giáo dục mầm non ở địa phương 
- Thái độ nghiêm túc khi vận dụng và thực hiện chính sách giáo dục tại đại phương 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

C CÁC MÔN HỌC 

CHUYÊN NGÀNH 

  21     

I Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

  12     

13 Tâm lí học thần 

kinh trẻ em 

1. Về tri thức 

- Hiểu và trình bày được cơ sở lí thuyết của tâm lí học thần kinh trong thời kì phát triển lứa tuổi của trẻ mầm non 
- Hiểu và giải thích được lí luận về vai trò của hoạt động thần kinh cấp cao đối với sự phát triển tâm lí trẻ em, đặc điểm nhận thức, 

ngôn ngữ, trí tuệ, tính cảm, tâm vận động của trẻ từ góc độ thần kinh học. 

- Hiểu được bản chất sinh lí thần kinh của những rối nhiễu tâm lí của trẻ như khó học, chậm phát triển trí tuệ, trầm cảm, tự kỉ v.v… 
2. Về kĩ năng  

- Một số kĩ năng vận dụng các qui luật hoạt động thần kinh vào nghiên cứu tâm lí trẻ em  và chăm soc, giáo dục trẻ 

- Một số kỹ năng nhận biết sự phát triển tâm lí của trẻ thông qua hành vi và tình cảm. 
3. Về thái độ 

- Học viên có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những hiểu biết về tâm lí học thần kinh trong trong công tác giáo dục trẻ mầm non. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

14 Các lí thuyết phát 
triển trẻ em 

1. Về tri thức  
 - Nắm vững lí luận về sự phát triển của trẻ em trên cơ sở nghiên cứu các lí thuyết khoa học về sự phát triển của trẻ.  

 - Hiểu rõ những ưu, nhược điểm và những ứng dụng chủ yếu của các lí thuyết này trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chương 

trình giáo dục và học liệu, thiết kế phương pháp giáo dục, tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục ở trường mầm non.  
2. Về kĩ năng  

- Kĩ năng nghiên cứu trẻ em và phát triển chương trình giáo dục mầm non 

- Kĩ năng thiết kế phương pháp giáo dục, môi trường giáo dục, học liệu và các hoạt động giáo dục ở trường mầm non 
- Kĩ năng tự đánh giá và đánh giá hoạt động giáo dục của giáo viên ở trường 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

15 Các mô hình 

chương trình giáo 

dục mầm non hiện 
đại  

1. Về tri thức 

- Hiểu bản chất các triết lí giáo dục mầm non khác nhau và các mô hình giáo dục mầm non tương ứng. 

- Hiểu bản chất các lí thuyết chương trình và phát triển chương trình, một số chương trình giáo dục mầm non truyền thống và hiện đại 
trên thế giới. 

2. Về kĩ năng 

- Kĩ năng phân tích và đánh giá giáo dục để xây dựng dữ liệu phát triển chương trình 
- Kĩ năng thiết kế một vài kiểu chương trình giáo dục mầm non 

3. Về thái độ 

Thái độ khoa học trong nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục mầm non cũng như khách quan trong việc đánh giá Chương 

trình giáo dục mầm non. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

16 Các hoạt động cơ 

bản và trò chơi của 
trẻ ở trường mầm 

non  

1. Về tri thức 

- Nắm được bản chất và đặc điểm các dạng hoạt động cơ bản của trẻ ở trường mầm non, trong đó có hoạt động chủ đạo là hoạt động 
chơi 

- Hiểu được vai trò và chức năng của các dạng hoạt động của trẻ trong sự phát triển của chính các cháu. 

- Hiểu ý nghĩa của việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ và các hoạt động giáo dục của nhà trường. 
2. Về kỹ năng 

- Kĩ năng thiết kế và tiến hành các hoạt động giáo dục trẻ thích hợp với các dạng hoạt động cơ bản của trẻ. 

- Kĩ năng thiết kế và thực hiện một số trò chơi và đồ chơi giáo dục dành cho trẻ mầm non. 
3. Thái độ 

- Có thái độ khoa học với việc thiết kế và tổ chức hoạt động của trẻ và các hoạt động giáo dục của nhà trường 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Có thái độ tích cực trong nghiên cứu, quan sát giáo dục để làm cơ sở thiết kế các hoạt động giáo dục và phát triển chương trình, học 
liệu có hiệu quả. 

II Các môn chuyên 

ngành tự chọn 

(Chọn 3 trong các 

học phần dưới đây) 

  9     

17 Giáo dục và phát 

triển ngôn ngữ của 
trẻ  

1. Về tri thức 

Nắm được lí thuyết về phương pháp dạy tiếng nói chung và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non nói riêng trong nhà 
trường sư phạm. 

Hiểu biết về đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp phát triển tiếng Việt cho trẻ ở trường mầm non  
 Nắm được mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp phát triển tiếng Việt cho trẻ Mầm non ở các giai đoạn 

Có hiểu biết về đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non 

2. Về kĩ năng 
Vận dụng kiến thức các ngành khoa học liên quan vào việc dạy phát triển tiếng Việt cho trẻ ở trường mầm non  

Thiết kế bài giảng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với mọi lứa tuổi trẻ mầm non 

Đánh giá kết quả học tập của trẻ 
Tự đánh giá và đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp 

3. Về thái độ 

Thấy được vai trò quan trọng của môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trong việc giúp trẻ sử dụng tiếng Việt như 
là một phương tiện quan trọng trong việc phát triển tư duy, trong học tập và phát triển nhân cách  

Có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt và giáo dục trẻ bước đầu cảm nhận được cái đẹp của tiếng 

Việt. Từ đó biết bảo vệ và yêu quí tiếng Việt. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giáo dục thể chất ở 
trường mầm non  

1. Trang bị kiến thức và kỹ năng tiến hành hoạt động dạy học động tác cho trẻ mầm non 
 - kiến thức và kỹ năng vận dụng các nguyên tắc sư phạm và y sinh học trong quá trình sử dụng các phương pháp giáo dục thể chất 

 - Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng các phương pháp trong quá trình tác động nhằm phát triển từng loại tố chất thể lực riêng biệt 

2. Về thái độ 
 - Có nhận thức đúng đắn Về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với quá trình phát triển thể chất cho trẻ 

 - Tôn trọng và Có ý kiến trong việc vận dụng kiến thức và kỹ năng Về phương pháp giáo dục thể chất để phát triển thể chất cho trẻ 

mầm non một chác Có hiệu quả và khoa học 
 Luôn Có nhu cầu tự học, tự phát triển trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn giáo dục. 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Giáo dục giá trị và 

kĩ năng sống ở 
trường mầm non  

1. Về tri thức 

Học viên nắm được lí luận về giá trị và mục tiêu giáo dục giá trị ở trường mầm non, Phương pháp và biện pháp giáo dục đạo đức, 
thẩm mĩ, giá trị sống và kĩ năng sống, kĩ năng xã hội và hành vi văn hóa ở trường mầm non. 

2. Về kĩ năng 

 - Phát triển các kĩ năng giáo dục giá trị ở trường mầm non 
- Kĩ năng sử dụng của hoạt động phù hợp ở trường mầm non để giáo dục giá trị và kĩ năng sống cho trẻ 

3. Về thái độ 

Thái độ tích cực đối với cuộc sống, luôn bản lĩnh và vững vàng trước thách thức. Đặc biệt hơn, môn học giúp cho học viên nhận ra 

giá trị đích thực của việc giáo dục và phát triển con người là hình thành và trang bị những kỹ năng sống. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

20 Phát triển tư duy 

của trẻ qua hoạt 
động làm quen với 

toán và môi trường 

xung quanh  

Nhận diện được các hành động tư duy và sự hình thành các hành động đó trong hoạt động làm quen với toán và môi trường xung 

quanh. 
Hiểu biết sâu sắc các phương pháp phát triển tư duy, hình thành các khái niệm toán ban đầu và khái niệm về dạng, giống, loại, loài 

trong thế giới xung quanh. 

Có khả năng soạn kế hoạch phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động làm quen với toán và môi trường xung quanh. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Phát triển tính sáng 

tạo của trẻ trong 
hoạt động nghệ 

thuật  

1. Về kiến thức: 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về sáng tạo: khái niệm, cơ sở , đặc điểm, cấu trúc, các cấp độ sáng tạo. 
Phân tích và chứng minh được những biểu hiện sáng tạo của trẻ em trong hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình, văn học): biểu 

hiện, vai trò, đặc điểm, một số điều kiện phát huy. 

Vận dụng được các phương pháp phát triển trí sáng tạo của trẻ MN 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1393 

 
2. Về kĩ năng: 
Vận dụng  những hiểu biết về sáng tạo để lý giải và nhận xét khả năng sáng tạo của trẻ MN  

Phát triển các kỹ năng phân tích, đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ qua một số test và bài tập 

Hoàn thiện các kỹ năng tự học và làm việc nhóm 
Lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu sáng tạo 

3. Về thái độ: 

Tích cực, chủ động  tìm tòi nghiên cứu về tiềm năng sáng tạo và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ MN 
Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ MN 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

22 Phát triển kĩ năng 

giao tiếp của trẻ 
mầm non  

1. Về tri thức 

Hiểu được hoạt động giao tiếp, các kĩ năng giao tiếp,  
Biết được đặc điểm giao tiếp của trẻ mầm non  ở từng lứa tuổi, ảnh hưởng của giao tiếp đến sự phát triển tính cách của trẻ 

Biết các cách thức tổ chức hoạt động giao tiếp trong tất cả các lĩnh vực giáo dục ở trường mầm non 

2. Về kĩ năng 
Đánh giá trình độ phát triển kĩ năng giao tiếp ở trẻ mầm non, biết phân tích và tìm ra biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ 

Tổ chức hoạt động phát triển giao tiếp hiệu quả cho trẻ 

3. Về thái độ 
Tích cực học tập và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, môi trường công tác và đối tượng học tập. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Tổ chức môi trường 

hoạt động của trẻ ở 
trường mầm non  

1. Về kiến thức  

Trình bày và lý giải được một cách có hệ thống những vấn đề: Khái niệm “môi trường hoạt động” của trẻ trong trường MN; Các quan 
điểm về chức năng và việc tổ chức MTHĐ cho trẻ trong trường MN; Các nguyên tắc lựa chọn và sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong từng 

khu vực chơi (góc chơi) của trẻ MN; Việc hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng hành vi căn bản trong MTHĐ; Việc tổ chức các HĐ tương 

tác giữa trẻ- MTHĐ; Việc đánh giá MTHĐ của trẻ trong trường MN. 
2. Về kĩ năng  

Có những kỹ năng chung: 

Có kỹ năng quan sát bao quát 

Có thể đánh giá tổng thể, đánh giá chi tiết 

Có kỹ năng phân tích, phát hiện vấn đề; vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề 

Có các kỹ năng chuyên: 
Kỹ năng bố trí hợp lý các khu vực HĐ cho trẻ trong lớp, ngoài sân trường 

Kỹ năng đọc và vẽ sơ đồ không gian HĐ, nắm được các ký hiệu bản vẽ đơn giản (cửa, đường đi, phần cứng, phần mềm …) 

Kỹ năng thực hành chọn đồ dùng đồ chơi, bố trí chúng trong từng khu vực HĐ theo các mục tiêu GD, dạy học cụ thể 
Kỹ năng lập Chương trình tác động GD (nghĩa rộng) lên trẻ sau khi đã có MTHĐ (đặc biệt: kỹ năng tạo ra và phát hiện các cơ hội học 

cho trẻ khi trẻ tương tác với MTHĐ) 

Kỹ năng đánh giá một MTHĐ dựa trên các mục tiêu GD (nghĩa rộng) cho sẵn 
3. Về thái độ 

Đánh giá đúng mức việc xây dựng- tổ chức MTHĐ cho trẻ trong trường MN, tin rằng một MTHĐ có tính mục đích và được tổ chức 

hợp lý luôn kích thích trẻ tham gia HĐ tích cực 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

24 Phát hiện và bồi 

dưỡng năng khiếu 

của trẻ 

1. Về tri thức 

- Hiểu khái niệm và biểu hiện của trẻ năng khiếu ở từng lĩnh vực khác nhau 

- Hiểu các phương pháp và kĩ thuật phát hiện, bồi dưỡng trẻ năng khiếu trong quá trình giáo dục ở trường mầm non. 
2. Về kĩ năng 

- Kĩ năng quan sát để nhận diện và phát hiện trẻ năng khiếu 

- Kĩ năng thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ năng khiếu 
3.Về thái độ 

- Trân trọng trẻ năng khiếu và tận tâm với việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của trẻ 

- Thận trọng, chu đáo trong giáo dục trẻ năng khiếu 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

25 Giáo dục trẻ có nhu 
cầu đặc biệt  

1. Về tri thức 
 - Hiểu khái niệm cơ bản của học phần như: trẻ em có nhu cầu đặc biệt 

- Phân tích được bản chất của các tiếp cận và mô hình giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt hiện nay. 

- Hiểu được đặc điểm phát triển của trẻ có nhu cầu đặc biệt 
- Hiểu được các kĩ năng và kĩ thuật trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Hiểu được nội dung và biện pháp quản lý trường, lớp có trẻ có nhu cầu đặc biệt 
2. Về kĩ năng 

- Kĩ năng xác định khả năng và nhu cầu của trẻ có nhu cầu đặc biệt 

- Kĩ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngày lễ, hội, hoạt động tham quan dạo chơi cho trẻ có 
nhu cầu đặc biệt. 

- Kĩ năng điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động trong trường mầm non có trẻ có nhu cầu 

đặc biệt 
- Kĩ năng quản lý trường, lớp học có trẻ có nhu cầu đặc biệt 

3. Về thái độ 

- Học viên có thái độ tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

D LUẬN VĂN    10     

TỔNG CỘNG 60     

  Thạc sĩ Giáo dục Mầm non (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

A CÁC MÔN HỌC 

CHUNG 

  12     

1 Triết học  1. Mục tiêu học phần  

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội - nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 
triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.  

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các 

chuyên ngành khoa học xã hội - nhân văn ở trình độ sau đại học. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nhận diện được đặc trưng thế giới quan đúng đắn và phương pháp luận khoa học của Triết học Mác – Lênin  

- Chỉ ra được sự khác biệt cơ bản giữa Triết học Mác – Lênin với các trường phái triết học khác trong lịch sử  
- Vận dụng hợp lý các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của 

bản thân 

- Phân tích được mối quan hệ giữa Triết học Mác – Lênin với các ngành khoa học xã hội và nhân văn 
- Đề xuất được giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nảy sinh trong thực tiễn dựa trên nền tảng các 

nguyên tắc phương pháp luận khoa học của triết học Mác - Lênin 

- Luận giải được các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam dưới góc 
độ Triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

- Phản biện được các quan điểm sai trái, phản động trong xã hội bằng nền tảng tri thức của Triết học Mác - Lênin  

- Chủ động, tích cực bồi dưỡng tư duy, thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn cho bản thân trong quá trình học tập 
môn học 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

2 Ngoại ngữ 1. Mục tiêu học phần  

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 
- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 
- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 
- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

5 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

B CÁC MÔN HỌC 

CƠ SỞ 

  17     

I Các môn cơ sở bắt 

buộc (cơ sở ngành) 

  8     
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3 Phương pháp luận 

nghiên cứu giáo dục 
1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp cơ sở lý luận của nghiên cứu khoa học cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những 

yêu cầu cơ bản trong NCKH giáo dục. 

-  Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục. 
- Tự giác, tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn tốt nghiệp và 

giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được những khái niệm cơ bản về NCKHGD 

- Trình bày và phân tích được các bước thực hiện đề tài NCKHGD 

- Phân tích và đánh giá được các phương pháp NCKHGD 
- Chủ động, tự giác, hợp tác, tích cực trong NC 

- Thực hiện được một đề tài NGKHGD 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

4 Tâm lí học giáo dục 1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp kiến thức về cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay. 

- Phát triển năng lực ứng dụng một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường. 

- Tự giác, tích cực, độc lập trong tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng nhằm phát triển các chương trình, phương pháp, kết quả dạy 
học và giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về tâm lí học giáo dục 
- Phân tích được bản chất tâm lí của học tập 

- Phân tích và đánh giá được các lí thuyết tâm lí nhận thức 

- Phân tích và đánh giá được các lí thuyết hành vi xã hội 
- Ứng dụng được các lí thuyết trong dạy học và giáo dục 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

5 Tiếp cận năng lực 

trong phát triển 

nghề nghiệp giáo 

viên 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên,  chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 

chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’; Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến 

bồi dưỡng thường xuyên; Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực 

- Phát triển kĩ năng xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và  suy ngẫm; Trải nghiệm và 
suy ngẫm về làm việc nhóm; Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’ 

Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’ 

- Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên; Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân; Mong muốn áp 
dụng kiến thức đã học vào công việc  

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên 
- Phân tích được cấu trúc chuẩn nghề nghiệp và các giai đoạn phát triển nghề nghiệp 

- Phân biệt được chuẩn đầu ra trong cấu trúc năng lực nghề nghiệp; Đánh giá được kế quả học tập theo chuẩn đầu ra 

- Xây dựng được kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Các môn cơ sở tự 

chọn (cơ sở chuyên 

ngành): Chọn 3 

trong số các học 

phần sau đây 

  9   

6 Chuẩn giáo dục và 

Lí thuyết chương 
trình giáo dục 

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các triết lí hiện đại của lí luận phương pháp dạy học ngày nay là người học, học tập và sự phát triển của người học  
- Phát triển năng lực có liên quan như phân tích những lí thuyết khoa học về chuẩn giáo dục và chương trình giáo dục nói chung, bản 

chất, những đặc điểm và ứng dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục. 

- Tự giác, tích cực, độc lập trong nghiên cứu, học hỏi, chọn lọc các chương trình giáo dục để vận dụng linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ dạy học và giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Mô tả được các quan niệm về chuẩn trong giáo dục 
Phân tích được những khái niệm cơ bản về chuẩn trong giáo dục  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Mô tả được khung và xác định được quy trình xây dựng chuẩn giáo dục 
Áp dụng được các chuẩn trong giáo dục 

- Mô tả và phân tích được các kiểu chương trình giáo dục 

- Đánh giá được các triết lí xây dựng chương trình giáo dục 

7 Văn hóa nhà trường 

hiện đại  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà 

trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường.  
- Phát triển các năng lực liên quan đến môn học: năng lực lập kế hoạch, năng lực đánh giá văn hoá trường học, năng lực xây dựng môi 

trường tâm lí xã hội; phát triển các năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực làm việc nhóm.  

- Thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu được những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường  

- Hiểu được các giá trị cốt lõi của văn hóa nhà trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường 
- Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 

- Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà trường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

8 Giáo dục so sánh 1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp và mở rộng khái niệm cơ bản về giáo dục so sánh  

- Phát triển kĩ năng Phân tích và đánh giá các nguyên tắc, cách tiếp cận, các kĩ thuật trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Tự giác, tích cực, độc lập trong nghiên cứu, học hỏi, chọn lọc các mô hình giáo dục để vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 
dạy học và giáo dục.  

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về giáo dục so sánh 
- Phân tích được các nguyên tắc trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Phân tích và đánh giá được các cách tiếp cận trong nghiên cứu giáo dục so sánh 

- Phân tích, ứng dụng và đánh giá được các kỹ thuật so sánh giáo dục 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

9 Quản lí giáo dục và 
trường mầm non  

Mục tiêu học phần 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về: khái niệm QLGD và mục tiêu, nội dung QLGDMN; Phân tích các quan điểm, quan hệ và chức 

năng QLGD; Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGD; Những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí giáo dục 

và cơ sở giáo dục mầm non. 
- Hình thành các kỹ năng về: Tìm kiếm thông tin từ tài liệu và Web để trả lời các câu hỏi cơ bản của KHQLGD; xây dựng kế hoạch 

QLGD và phân tích các cơ cấu tổ chức QLGD; sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học 

tập và nghiên cứu, trong công tác quản lí. 
- Có khả năng cải tiến hoạt động chuyên môn; tự nghiên cứu, tự đánh giá và lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch quản lí một cách 

linh hoạt cụ thể 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu được các kiến thức về: khái niệm QLGD và mục tiêu, nội dung QLGDMN; Phân tích được các quan điểm, quan hệ và 

chức năng QLGD; những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non. 
- Giải thích và chứng minh được các nguyên tắc và phương pháp QLGD. Từ đó, nhận xét và so sánh được các mô hình quản lý giáo 

dục mầm non  

- Nhớ, hiểu được các kỹ năng về: Tìm kiếm thông tin từ tài liệu và Web để trả lời các câu hỏi cơ bản của KHQLGD; xây dựng kế 
hoạch QLGD và phân tích các cơ cấu tổ chức QLGD; sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

học tập và nghiên cứu, trong công tác quản lí. 

- Vận dụng được các kiến thức đã học để xây dựng kế hoạch QLGD mầm non. 
- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu. Tích cực, chủ động trong học tập. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

10 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các khái niệm về đo lường, đánh giá; cung cấp các phương pháp và kĩ thuật đánh giá trong giáo dục mầm non  

- Phát triển các kĩ năng lập kế hoạch, thao tác xử lý số liệu, năng lực đánh giá giáo dục mầm non 
- Hình thành thái độ tích cực, chủ động của học viên đối với đánh giá trong thực tiễn giáo dục mầm non  

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được ý nghĩa, mục đích của đánh giá giáo dục mầm non  
- Trình bày được các loại hình trong đánh giá giáo dục mầm non 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 
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- Phân tích được các phương pháp trong đánh giá giáo dục mầm non 
- Hiểu, phân tích và vận dụng được tiến trình đánh giá giáo dục mầm non cũng như sử dụng kết quả đánh giá 

- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu, thực hành, cải tiến các phương pháp  đánh giá giáo dục mầm non 

11 Bối cảnh và chính 
sách trong mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp các khái niệm khoa học về chính sách và chính sách giáo dục; Tri thức về bối cảnh phát triển giáo dục mầm non hiện nay; 

Tri thức về những điểm cơ bản trong chính sách giáo dục mầm non hiện nay của Nhà nước Việt Nam 

- Phát triển kĩ năng phân tích chính sách và xác định cách vận dụng vào thực tiễn; Kĩ năng Phân tích bối cảnh, những tác động hiện 
hành và tiềm ẩn trong phát triển giáo dục mầm non hiện nay 

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với việc tìm hiểu và phân tích bối cảnh phát triển của giáo dục mầm non ở địa phương; Thái 

độ nghiêm túc khi vận dụng và thực hiện chính sách giáo dục tại cơ sở, địa phương 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được những khái niệm chính sách và luật giáo dục; Những hình thức và cấp của chính sách giáo dục mầm non;  Qui trình 

phát triển chính sách trong giáo dục;  Những ưu tiên trong chính sách giáo dục mầm non hiện nay ở nước ta 
- Nhận định và phân tích được xu thế toàn cầu hóa kinh tế, xây dựng nền kinh tế tri thức và xã hội học tập; Xu thế phát triển bền vững 

trong giáo dục và xã hội, giáo dục vì sự phát triển bền vững;  Xu thế giao lưu văn hóa và học tập toàn cầu qua mạng Internet;  Xu thế 

thực hiện công bằng xã hội về giáo dục, quyền trẻ em và cơ hội được chăm sóc, giáo dục 
- Trình bày được các quá trình đô thị hóa, kinh tế thị trường, tư nhân hóa giáo dục mầm non, kinh doanh quốc tế;  Xu thế của đời sống 

gia đình và các dịch vụ trẻ em; Vị thế xã hội của nghề giáo viên mầm non;  Những định hướng cơ bản của phát triển giáo dục mầm 

non (công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa, hội nhập quốc tế) 
- Vận dụng được các Chính sách xã hội;  Chính sách lương và thu nhập; Chính sách chuyên môn và phát triển nghề nghiệp giáo viên; 

Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

C CÁC MÔN HỌC 

CHUYÊN NGÀNH 

  21     

I Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

  12     

12 Tâm lí học thần 
kinh trẻ em 

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp kiến thức liên quan đến cơ sở lí thuyết của tâm lí học thần kinh trong thời kì phát triển lứa tuổi của trẻ mầm non; Giải 

thích được từ góc độ thần kinh học vai trò của hoạt động thần kinh cấp cao đối với sự phát triển tâm lí trẻ em, đặc điểm nhận thức, 

ngôn ngữ, trí tuệ, tính cảm, tâm vận động của trẻ; Xác định được bản chất sinh lí thần kinh của những rối nhiễu tâm lí của trẻ như khó 
học, chậm phát triển trí tuệ, trầm cảm, tự kỉ. 

- Phát triển năng lực có liên quan như Vận dụng các qui luật hoạt động thần kinh vào nghiên cứu tâm lí trẻ em và chăm sóc, giáo dục 

trẻ; nhận biết được sự phát triển tâm lí của trẻ thông qua hành vi và tình cảm. 
- Có khả năng cải tiến hoạt động chuyên môn; tự nghiên cứu, tự đánh giá và lập kế hoạch và điều chỉnh chương trình một cách linh 

hoạt cụ thể 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu học phần  

- Trình bày được cấu tạo, sự phát triển não trẻ em qua các giai đoạn, hoạt động thần kinh cấp cao và sự phát triển tâm lí trẻ em; Xác 

định được những rối nhiễu sinh lí thần kinh ở trẻ. 

- Phân tích được tác động giữa hai bán cầu đại não; hệ thống được sinh lí thần kinh trẻ em và các quá trình, thuộc tính tâm lí. 

- Sơ bộ chẩn đoán được tâm lí thần kinh và điều chỉnh các rối nhiễu tâm lí ở trẻ; Vận dụng được lý thuyết vào thực tế giáo dục và dạy 

học  
- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu, bộ trắc nghiệm có liên quan đến chẩn đoán tâm lí thần kinh ở trẻ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

13 Các lí thuyết phát 

triển trẻ em 

 1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các lí luận về sự phát triển của trẻ em trên cơ sở nghiên cứu các lí thuyết khoa học về sự phát triển của trẻ. 
- Phát triển kĩ năng ứng dụng các lí thuyết vào trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chương trình giáo dục và học liệu, thiết kế 

phương pháp giáo dục, tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục ở trường mầm non. Đồng thời phát triển nghiên cứu trẻ em và phát triển 

chương trình giáo dục mầm non. 
- Hình thành thái độ tích cực, chủ động của học viên đối với tự đánh giá và đánh giá hoạt động giáo dục của giáo viên ở trường mầm 

non 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được lịch sử nghiên cứu về sự phát triển trẻ em  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Phân tích được các ưu điểm và nhược điểm của các lý thuyết hiện đại về sự phát triển nhận thức của trẻ em 
- Phân tích được các ưu điểm và nhược điểm của các lý thuyết phát triển giá trị, xã hội và hoạt động của trẻ em 

- Phân tích được các ưu điểm và nhược điểm của các lý thuyết phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, sinh học và thể chất của trẻ em 

- Có ý thức tốt trong việc tự nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu  những ứng dụng của các lý thuyết trong phát triển giáo dục mầm non 

14 Các mô hình 

chương trình giáo 

dục mầm non hiện 
đại  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp bản chất các triết lí giáo dục mầm non khác nhau và các mô hình giáo dục mầm non tương ứng; Hiểu rõ bản chất các lí 

thuyết chương trình và phát triển chương trình, một số chương trình giáo dục mầm non truyền thống và hiện đại trên thế giới. 
- Phát triển năng lực có liên quan như phân tích và đánh giá giáo dục để xây dựng dữ liệu phát triển chương trình; thiết kế được một 

vài kiểu chương trình giáo dục mầm non 

- Có khả năng cải tiến hoạt động chuyên môn; tự nghiên cứu, tự đánh giá và lập kế hoạch và điều chỉnh chương trình một cách linh 
hoạt cụ thể 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được lí luận cơ bản về chương trình và phát triển chương trình giáo dục. 
- Phân tích được triết lí và mô hình giáo dục mầm non. 

- Xác định được thực tiễn việc phát triển chương trình giáo dục mầm non tại Việt Nam 

- Đánh giá được chương trình giáo dục mầm non dựa trên tiêu chuẩn nhất định  
- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu, khoa học trong nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục mầm non cũng như khách quan 

trong việc đánh giá Chương trình giáo dục mầm non. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

15 Các hoạt động cơ 
bản và trò chơi của 

trẻ ở trường mầm 

non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp bản chất và đặc điểm các dạng hoạt động cơ bản của trẻ ở trường mầm non, trong đó có hoạt động chủ đạo là hoạt động 

chơi.  Hiểu được vai trò và chức năng của các dạng hoạt động của trẻ trong sự phát triển của chính các cháu. Hiểu ý nghĩa của việc tổ 

chức môi trường hoạt động cho trẻ và các hoạt động giáo dục của nhà trường. 
- Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tiến hành các hoạt động giáo dục trẻ thích hợp với các dạng hoạt động cơ bản của trẻ. Kĩ năng thiết kế 

và thực hiện một số trò chơi và đồ chơi giáo dục dành cho trẻ mầm non. 

- Tích cực trong nghiên cứu, quan sát giáo dục để làm cơ sở thiết kế các hoạt động giáo dục và phát triển chương trình, học liệu có 

hiệu quả. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Nắm được trên cơ sở khoa học bản chất, hình thức và những đặc điểm sư phạm của các dạng hoạt động cơ bản của trẻ ở trường mầm 
non, trong đó có hoạt động chơi là chủ đạo. 

- Nắm được lí thuyết hoạt động chơi và lí thuyết trò chơi từ góc độ giáo dục, vai trò của chơi và trò chơi trong các hình thức hoạt 

động giáo dục ở nhà trường, các phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động của trẻ. 
- Thiết kế và tiến hành các hoạt động giáo dục trẻ thích hợp với các dạng hoạt động cơ bản của trẻ. Thiết kế và thực hiện một số trò 

chơi và đồ chơi giáo dục dành cho trẻ mầm non. 

- Có khả năng nghiên cứu, quan sát giáo dục để làm cơ sở thiết kế các hoạt động giáo dục và phát triển chương trình, học liệu có hiệu 
quả. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

II Các môn chuyên 

ngành tự chọn 

(Chọn 3 trong các 

học phần dưới đây) 

  9     

16 Giáo dục và phát 

triển ngôn ngữ của 
trẻ  

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp lí thuyết về phương pháp dạy tiếng nói chung và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non nói riêng trong nhà 
trường sư phạm. 

Hiểu biết về đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp phát triển tiếng Việt cho trẻ ở trường mầm non  

Nắm được mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp phát triển tiếng Việt cho trẻ Mầm non ở các giai đoạn 
- Vận dụng kiến thức các ngành khoa học liên quan vào việc dạy phát triển tiếng Việt cho trẻ ở trường mầm non  

Thiết kế bài giảng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với mọi lứa tuổi trẻ mầm non 

Đánh giá kết quả học tập của trẻ 
Tự đánh giá và đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp 

- Có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt và giáo dục trẻ bước đầu cảm nhận được cái đẹp của tiếng 

Việt. Từ đó biết bảo vệ và yêu quý tiếng Việt. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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- Nắm được các trường phái lí thuyết tiêu biểu về sự phát triển ngôn ngữ trẻ em  
- Hiểu được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non 

- Nắm và vận dụng được các phương pháp giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non 

- Vận dụng các biện pháp giáo dục ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non. 
- Có ý thức chuyên cần trong quá trình học tập học phần.  

17 Giáo dục thể chất ở 

trường mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Trang bị những kiến thức cơ bản về: lựa chọn và sử dụng các phương pháp giáo dục thể chất phù hợp với lứa tuổi, giới tính, loại 
hình bài tập, loại hình các tố chất thể lực; tiến hành hoạt động dạy học động tác cho trẻ mầm non 

- Hình thành các kỹ năng về vận dụng các nguyên tắc sư phạm và y sinh học trong quá trình sử dụng các phương pháp giáo dục thể 

chất; sử dụng các phương pháp trong quá trình tác động nhằm phát triển từng loại tố chất thể lực riêng biệt. 
- Có khả năng cải tiến hoạt động chuyên môn; tự nghiên cứu, tự đánh giá và lập kế hoạch và điều chỉnh chương trình một cách linh 

hoạt cụ thể 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu học phần  

- Nhớ, hiểu được các kiến thức cơ bản về lựa chọn và sử dụng các phương pháp giáo dục thể chất phù hợp với lứa tuổi, giới tính, loại 

hình bài tập, loại hình các tố chất thể lực; tiến hành hoạt động dạy học động tác cho trẻ mầm non 
- Nhớ, hiểu được các kiến thức cơ bản về các nguyên tắc sư phạm và y sinh học. Từ đó vận dụng vào quá trình giáo dục thể chất cho 

trẻ mầm non. 

- Vận dụng được các kiến thức, phương pháp trong quá trình tác động nhằm phát triển từng loại tố chất thể lực riêng biệt.  
- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu. Tôn trọng và có ý kiến trong việc vận dụng kiến thức và kỹ năng về phương pháp giáo dục thể 

chất để phát triển thể chất cho trẻ mầm non một chác có hiệu quả và khoa học 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

18 Giáo dục giá trị và 
kĩ năng sống ở 

trường mầm non  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp giá trị và mục tiêu giáo dục giá trị ở trường mầm non, Phương pháp và biện pháp giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, giá trị sống 

và kĩ năng sống, kĩ năng xã hội và hành vi văn hóa ở trường mầm non 

- Phát triển các kĩ năng giáo dục giá trị ở trường mầm non 

Kĩ năng sử dụng của hoạt động phù hợp ở trường mầm non để giáo dục giá trị và kĩ năng sống cho trẻ 

- Thái độ tích cực đối với cuộc sống, luôn bản lĩnh và vững vàng trước thách thức. Đặc biệt hơn, môn học giúp cho học viên nhận ra 

giá trị đích thực của việc giáo dục và phát triển con người là hình thành và trang bị những kỹ năng sống. 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được khái niệm và bản chất của giá trị, Phân biệt được các loại giá trị 

- Kể tên và ứng dụng được các phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 
- Kể tên và ứng dụng được các phương pháp giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non 

- Ứng dụng được các biện pháp giáo dục KNS, giá trị sống vào thực tiễn 

- Trình bày được khái niệm kĩ năng xã hội và hành vi có văn hóa 
Nêu được các biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội và hành vi có văn hóa 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

19 Phát triển tư duy 

của trẻ qua hoạt 
động làm quen với 

toán và môi trường 

xung quanh  

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về: các hành động tư duy và sự hình thành các hành động đó trong hoạt động làm quen với toán và 
môi trường xung quanh; các phương pháp phát triển tư duy, hình thành các khái niệm toán ban đầu và khái niệm về dạng, giống, loại, 

loài trong thế giới xung quanh. 

- Hình thành kĩ năng soạn kế hoạch phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động làm quen với toán và môi trường xung quanh. 
- Có khả năng cải tiến hoạt động chuyên môn; tự nghiên cứu, tự đánh giá và lập kế hoạch và điều chỉnh chương trình một cách linh 

hoạt cụ thể 

2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Nhớ, hiểu những kiến thức cơ bản về: các hành động tư duy và sự hình thành các hành động đó trong hoạt động làm quen với toán 

và môi trường xung quanh. 

- Nhớ, hiểu được các kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển tư duy, hình thành các khái niệm toán ban đầu và khái niệm về 
dạng, giống, loại, loài trong thế giới xung quanh 

- Vận dụng các kiến thức vào thiết kế bài học làm quen với toán và môi trường xung quanh nhằm phát triển tư suy cho trẻ. 

- Vận dụng được các kiến thức vào soạn kế hoạch phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động làm quen với toán và môi trường 
xung quanh.  

- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu. Có thái độ tích cực trong học tập. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 
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20 Phát triển tính sáng 

tạo của trẻ trong 

hoạt động nghệ 

thuật  

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về sáng tạo: khái niệm, cơ sở, đặc điểm, cấu trúc, các cấp độ sáng tạo. Phân tích và chứng minh 

được những biểu hiện sáng tạo của trẻ em trong hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình, văn học): biểu hiện, vai trò, đặc điểm, một 

số điều kiện phát huy.. Vận dụng được các phương pháp phát triển trí sáng tạo của trẻ MN 
- Phát triển các kỹ năng phân tích, đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ qua một số test và bài tập. Hoàn thiện các kỹ năng tự học 

và làm việc nhóm. Lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu sáng tạo 

- Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ MN 
2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Trình bày được khái niệm, cơ sở, đặc điểm, cấu trúc, các cấp độ sáng tạo. Phân tích và chứng minh được những biểu hiện sáng tạo 

của trẻ em trong hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình, văn học): biểu hiện, vai trò, đặc điểm, một số điều kiện phát huy.. 
- Vận dụng được các phương pháp phát triển trí sáng tạo của trẻ MN. Vận dụng  những hiểu biết về sáng tạo để lý giải và nhận xét 

khả năng sáng tạo của trẻ MN 

- Phát triển các kỹ năng phân tích, đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ qua một số test và bài tập 

Hoàn thiện các kỹ năng tự học và làm việc nhóm 

Lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu sáng tạo 
- Tích cực, chủ động  tìm tòi nghiên cứu về tiềm năng sáng tạo và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ MN 

Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những biểu hiện sáng tạo của trẻ MN 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

21 Phát triển kĩ năng 

giao tiếp của trẻ 
mầm non  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về: Bản chất đặc điểm kĩ năng giao tiếp, đặc điểm giao tiếp trẻ em lứa tuổi mầm non, giáo dục và 
phát triển kĩ năng giao tiếp, những hình thức tổ chức môi trường giao tiếp ở trường mầm non.  

- Phát triển các năng lực liên quan đến môn học: năng lực lập kế hoạch, năng lực đánh giá trẻ, năng lực xây dựng môi trường tâm lí xã 

hội; phát triển các năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực làm việc nhóm.  
- Xây dựng ý thức trong việc phát triển giao tiếp tích cực ở trẻ mầm non, xây dựng môi trường giáo dục tích cực ở trường mầm non  

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Hiểu những vấn đề cơ bản: Bản chất đặc điểm kĩ năng giao tiếp, đặc điểm giao tiếp trẻ em lứa tuổi mầm non. Lấy ví dụ và phân tích 

được ví dụ trong trường mầm non..  

- Hiểu những vấn đề về: Đặc điểm giao tiếp của trẻ em lứa tuổi mầm non.Vận dụng được trong thực tế giáo dục mầm non.  

- Hiểu những vấn đề cơ bản về giáo dục và mối quan hệ giữa giáo dục và việc phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ trong trường mầm 
non. Vận dụng được vào thực tế (Ví dụ, phân tích, đánh giá) 

- Hiểu những vấn đề cơ bản về: Những hình thức tổ chức môi trường giao tiếp ở trường mầm non. Xây dựng được kế hoạch các hoạt 

động phát triển giao tiếp cho trẻ mầm non.  
- Có tinh thần học hỏi, làm việc tích cực và hỗ trợ nhóm làm việc.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

22 Giáo dục STEAM 

trong trường mầm 
non  

1. Mục tiêu học phần  

- Cung cấp mục tiêu, cơ sở, nguyên tắc giáo dục STEAM cho trẻ; Xác định được quy trình xây dựng kế hoạch bài học STEAM trong 
trường mầm non  

- Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức bài học STEAM theo chủ đề; Thiết kế được môi trường giáo dục STEAM cho trẻ; Đánh giá 

được kĩ năng của trẻ. 
- Có hứng thú với môn học, đam mê và hăng say với phát triển giáo dục mầm non. 

2. Chuẩn đầu ra học phần  

- Xác định được mục tiêu, cơ sở, nguyên tắc giáo dục STEAM dành cho trẻ mầm non  
- Phân tích được chương trình giáo dục mầm non để xác định được nội dung bài học STEAM, xác định được quy trình thiết kế và tổ 

chức bài học STEAM. 

- Thiết kế được bài học STEAM cho trẻ mầm non theo chủ đề 
- Tổ chức được bài học STEAM cho trẻ mầm non 

- Có khả năng tự nghiên cứu, tự đánh giá và lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch bài học STEAM linh hoạt 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

23 Phát hiện và bồi 
dưỡng năng khiếu 

của trẻ 

1. Mục tiêu học phần  
- Cung cấp khái niệm và biểu hiện của trẻ năng khiếu ở từng lĩnh vực khác nhau. Biết các phương pháp và kĩ thuật phát hiện, bồi 

dưỡng trẻ năng khiếu trong quá trình giáo dục ở trwòng mầm non  

- Phát triển kĩ năng quan sát để nhận diện và phát hiện trẻ năng khiếu, kĩ năng thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ 
năng khiếu 

- Xây dựng sự yêu thích môn học và có ý thức thận trọng, chu đáo trong giáo dục trẻ năng khiếu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra học phần  
- Trình bày được khái niệm và biểu hiện của trẻ năng khiếu ở từng lĩnh vực khác nhau, các phương pháp và kĩ thuật phát hiện, bồi 

dưỡng trẻ năng khiếu trong quá trình giáo dục ở trwòng mầm non. 

- Có kĩ năng quan sát để nhận diện và phát hiện trẻ năng khiếu, kĩ năng thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ năng 
khiếu 

- Phát hiện được trẻ năng khiếu ở lứa tuổi mẫu giáo, và quan niệm, biện pháp, kĩ thuật bồi dưỡng năng khiếu của các cháu tại nhà 

trường. 
- Xây dựng được sự yêu thích môn học và có ý thức thận trọng, chu đáo trong giáo dục trẻ năng khiếu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 
thúc học phần. 

24 Giao dục trẻ có nhu 

cầu đặc biệt  

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cơ sở lí thuyết về trẻ có nhu cầu đặc biệt bao gồm các khái niệm cơ bản, đặc điểm phát triển của trẻ có nhu cầu đặc biệt, 
nội dung và biện pháp can thiệp và quản lý trường, lớp có trẻ có nhu cầu đặc biệt 

- Phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức về trẻ có nhu cầu đặc biệt vào nghiên cứu tâm lí trẻ em và chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu 

đặc biệt; lập kế hoạch tổ chức hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngày lễ, hội, hoạt động tham quan dạo chơi cho trẻ có 
nhu cầu đặc biệt, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động trong trường mầm non có trẻ có nhu 

cầu đặc biệt; quản lý trường, lớp học có trẻ có nhu cầu đặc biệt 

- Có ý thức tốt trong việc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt, xây dựng môi trường giáo dục tích cực ở trường mầm non 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu học phần  

- Trình bày được Khái niệm, hình thức, đặc điểm, nhu cầu cầu và khả năng của trẻ có nhu cầu đặc biệt 
- Phân tích được Khái niệm giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt, xác định mục tiêu và nguyên tắc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt ở 

trường mầm non, lựa chọn được phương pháp chung giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.  

- Xác định được những tiếp cận cơ bản trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt và hình thành được những kĩ năng cơ bản trong giáo 
dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.  

- Có khả năng Quản lí trường lớp theo tiếp cận giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi kết 

thúc học phần. 

D LUẬN VĂN    10     

TỔNG CỘNG 60     

12. Khoa Giáo dục Thể chất 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

 12.1 Chương trình đào tạo cử nhân GDTC (Áp dụng cho K43)       

I Khối kiến thức đại cương       

1 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin (Lý luận 
chính trị 1) 

1. Kiến thức 

-  Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

-  Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2.  Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

-  Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ 
xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 
người.   

3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, 
phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.   
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 

có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của 

đất nước. 

2 HK 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, 
hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

-  Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin (Lý 
luận chính trị 2) 

1. Kiến thức 

- Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. 

- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình 

thành, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề 

xây dựng nhà nước XHCN… 
2.  Kĩ năng  

- Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. 

- Nắm rõ được bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế . 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực 

phản động, thù địch 

3. Thái độ  

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng 

đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển 

3 HK 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh (Lý luận chính 

trị 3) 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi 

là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 
- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn 

học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực 
tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, 
chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong 

cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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-  Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
-  Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 
cộng sản Việt nam 

(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 

 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu 

tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời 

kỳ đổi mới. 
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 

- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

4. Năng lực 
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc 

quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp 
hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng 

cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức 
- Sinh viên củng cố và nâng cao các kiến thức ngữ pháp: 

+ Hiện tại thường 

+ Hiện tại tiếp diễn 

+ Quá khứ thường 

+ Phó từ chỉ tần suất 

+ Động từ chỉ sở thích 
+ Động từ bất quy 

+ Đại từ bất định 

- Sinh viên củng cố và nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề: 
+ Thể thao, Nấu ăn, Âm nhạc, Đồ vật,, Công việc, Kỳ nghỉ, Nơi ở 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe mô tả, chỉ dẫn, hướng dẫn, kể chuyện. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về nhân vật thể thao, môn thể thao, bữa ăn hàng ngày, âm nhạc, chuyện 

tranh, sự kiện quá khứ, công việc, chuyến đi, địa danh. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về các môn thể thao, lễ hội, bữa ăn, âm nhạc, mô tả trường học, nơi ở và đồ vật, bản thân, sự 
kiện, trải nghiệm, nghề tương lai, kỳ nghỉ, chuyến đi, kế hoạch   

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết mô tả, tin nhắn, blog. 

3. Thái độ 
- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 
4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A22 1. Kiến thức 
- Sinh viên tiếp nhận thêm các kiến thức ngữ pháp: 

+ Đại từ và thành phần xác định 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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+ Danh từ đếm được/không đếm được và lượng từ 
+ So sánh bằng và so sánh hơn nhất 

+ Should/shouldn’t 

+ Giới từ 
- Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Quần áo và chất liệu, đồ mua sắm, đồ ăn thức uống, máy tính, vấn đề về sức khỏe và cách tập luyện giữ sức khỏe, địa danh, chỉ 

đường, hoạt động trong thành phố, tổ hợp danh từ 
2. Kĩ năng: Phát triển thêm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe những bài ngắn về đặc điểm hoặc ý tưởng về quần áo và trang sức bằng chất liệu lạ, trải 

nghiệm mua sắm ở trung tâm hoặc qua mạng, đặt tiệc nhà hàng và gọi đồ ăn, máy tính mới, bệnh nhân mô tả vấn đề về sức khỏe 
và bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về phân loại quần áo, câu chuyện về một công ty bán hàng qua mạng, thực 

đơn nhà hàng, thực tế về máy tính, lời khuyên và chỉ dẫn. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về chất liệu làm quần áo và trang sức, đồ và nơi mua sắm, so sánh nhà hàng và gọi đồ ăn, so 

sánh điện thoại di động và khảo sát về máy tính, vấn đề về sức khỏe và tư vấn, chỉ đường và thăm thú thành phố.  
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết về ý tưởng dùng chất liệu lạ làm quần áo và trang sức, câu chuyện mua hàng qua mạng, 

quảng cáo tổ chức tiệc, thư điện tử, tư vấn trên trang trò chuyện, hướng dẫn. 

3. Thái độ 
- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 
4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 Tin học 1. Kiến thức 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, 
sinh viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản 

lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để 
soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực 

tế; Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; 

Biết đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết 
chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; - Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc 

học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 
2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn 
bản; Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 
- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực:  

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 
nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 
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- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 
Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ 

dạy học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả 
giáo dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin 

và truyền thông) 

8 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; 
- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các 

hành vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  

làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành       

9 Giải phẫu người 1. Kiến thức 
Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ 

với chức năng, với môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa. 

Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề 
sức khỏe, nâng cao trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh 

vực giáo dục thể chất. 

Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV.  
Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể. 

Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT. 
2. Kĩ năng 

Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT. 

Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính. 
Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó. 

Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó 

đối với sự phát triển thể chất của con người.  
Mô tả được các thành phần tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh. 

Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.3. Thái độ 

Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 
Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
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- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.  

* Năng lực đặc thù:  

- Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT): 
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Năng lực dạy học TDTT: 
+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

+ Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 

+ Năng lực phân tích thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập 
+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp:  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

10 Vệ sinh - Y học 

TDTT 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho ng¬ười học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi 

trường tự nhiên và môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể 
dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham 

gia tập luyện. 

- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT. 
- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp. 

- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học. 

- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao. 
- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi 

phục của cơ thể. 

2. Kĩ năng  

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra 

biện pháp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các 

hoạt động TDTT quần chúng và công tác huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động 
thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng được bệnh tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình 

tham gia tập luyện. 

- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có được vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học. 
- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn 

thương, bệnh lý nào và cách chẩn đoán các hiện tượng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh 

nếu gặp phải trong TDTT. 
- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận 

dụng vào thực tiễn để thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, 
chu kỳ tập … đồng thời sử dụng các phương pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình 

độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người.  
- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất. 

3. Thái độ  

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 
- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 

đạt điểm trung bình trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 

- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao 
chuyên nghành … sau này. 

- Người học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 

bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): 

3 HK 6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 
+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT   

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 

+ Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 
+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   
+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

11 Sinh lý người - Sinh 

lý TDTT 

1. Kiến thức 

Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để 
nhận thức và tổ chức đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT. 

- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT. 

- Giải thích được một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT. 

2.  Kĩ năng 

- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện 

- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống  và hoạt động TDTT. 
- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 
đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 
+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

-  Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 

+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

3 HK 4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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12 Phương pháp toán 

học thống kê trong 

TDTT 

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao 
2.  Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa . 

3.  Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 

4.  Năng lực: 
- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu. 

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 
- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 Lịch sử và Quản lý 

TDTT 

1. Kiến thức  

- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội 
loài người. 

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua 

các thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản 

của giáo dục nước ta. 

- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học. 
- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng. 

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và 

trong trường học nói riêng. 
- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết 

đánh giá…), xử lý thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT. 

2. Kĩ năng 
- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và 

từng học sinh, sinh viên nói riêng. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác 

dụng của TDTT trong đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên. 

- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT. 

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT. 
3. Thái độ 

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế. 

- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác. 
- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng. 

- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp. 

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

14 Tâm lý - Giáo dục 
học TDTT 

1.  Kiến thức: 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT 

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể 

thao. 
- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao. 

+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao 

+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của người tập và vận động viên. 
2. Kỹ năng: 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao 
- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao. 

- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 
3. Thái độ: 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại 
cương, tâm lý lứa tuổi, tâm lý học TDTT. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực 

nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang 
bị cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá 

trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phương tiện bài tập 
thể chất dạy học TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp 

trong dạy học TDTT, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các 

phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong 

và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu 
khoa học. 

15 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương 
lai đơn)  

- So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ 
- Mệnh đề quan hệ 

- Liên từ, liên từ tương quan 

- Câu bị động ở các thì 
- Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3 

- Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất.  
Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất.  

2.  Kĩ năng:  

Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên. 
- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. 

Sinh viên có thể đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết.  

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và 
thuần Việt.  

3.  Thái độ:  

Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

3 HK 6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  
- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  
4.  Năng lực:  

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
-  Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực tư duy phản biện 
- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.  

III Khối kiến thức chuyên ngành       

  Phần bắt buộc       

16 Điền kinh 1 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh. 

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao 
úp bụng. 

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh. 

2. Kỹ năng 
- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy 

cao úp bụng. 

- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 
cao. 

3.Thái độ 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức 

giảng dạy kỹ thuật ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 
cao. 

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

17 Điền kinh 2 và 

phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy. 
- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 

vai - lưng hướng ném 
2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 

vai - lưng hướng ném. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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3.Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức giảng dạy kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy 

tiếp sức, nhảy xa và đẩy tạ. 

- Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

18 Thể dục cơ bản - 
Thể dục đồng diễn - 

Trò chơi và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá 

trình di chuyển. Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc 

tổ chức đội hình tập luyện, cách biên soạn các màn biểu diễn tập thể.  
-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể. 

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể. 

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng. 

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập 
thể, cũng như trong quá trình rèn luyện thể lực. 

3. Thái độ 

   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài 
liệu, biên soạn bài tập, tham gia học tập theo nhóm. 

4. Năng lực 

   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 
các hoạt động xã hội. 

2 HK I Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

19 Âm nhạc vũ đạo, 

KVTT, Aerobic và 
PPGD 

1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao 
&Thể dục Aerobic. 

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp. 

- Biên soạn được bài. 
- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học. 

2. Kĩ năng 

Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha. 
3. Thái độ 

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì. 

4. Năng lực    
- Năng lực chung 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic 
- Năng lực đặc thù 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

20 Bơi lội 1 và phương 
pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

- Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

- Hiểu được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
- Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao. 

- Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 

- Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 
- Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ. 

- Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh 

giá. 
2.  Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

- Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

- Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

21 Bóng đá 1 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức  

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống. 
- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 
- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại 

Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

22 Bóng chuyền 1 và 
Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người 

tập. 

 - Hiểu các điều luật cơ bản của môn bóng chuyền 
 - Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền 

 - Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền 

 -  Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền 
 2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập 

bóng và kỹ thuật chắn bóng của môn bóng chuyền 
- Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền 

 3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

23 Bóng bàn 1 và 
Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4 Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 Bóng rổ 1 và 

phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ. 
- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học. 

-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 
2. Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 

Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 

và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 

trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

25 Cầu lông 1 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Cầu lông. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

3. Thái độ 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT. 

4. Năng lực  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học. 
- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông. 

26 Đá cầu 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  

- Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam. 
- Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy  
Đá cầu. 

- Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu. 

- Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu. 
- Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Đá cầu. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 
- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại 

Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 
chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Đá cầu. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 Cờ vua 1 và Phương 

pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua 

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ 
vua. 

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ 

năng như: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi 
chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên 

nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, 

02 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường 
nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 
nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ 
vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

28 Võ 1 và phương 
pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  
-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học. 

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học. 

-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn. 
-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học. 

-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học. 
-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản. 

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
-   Phương pháp phân tích chuyên môn. 

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn. 

-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp. 
2. Kĩ năng  

-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học 

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản. 
-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn. 

-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học. 

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn. 
-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học. 

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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-   Giảng dạy chuyên môn. 
-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

3. Thái độ  

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 
-   Chuyên cần cao. 

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 
-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực  

-   Năng lực chung gồm có: 
+Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện. 

+Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn. 

+Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, 

trọng tài chuyên môn. 

-   Năng lực đặc thù gồm có:. 
+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

  Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7)       

29 Điền kinh 3 1. Kiến thức 
- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
3. Thái độ 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: 
+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức giảng dạy kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và 

nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

30 Điền kinh 4 1. Kiến thức 

- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

2. Kỹ năng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, 

nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

31 Thể dục 1 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn 
học. 

- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác 

giảng dạy, trang bị kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác 

trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất. 

2. Kĩ năng 

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người 
tập. 

- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học.  

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập 

luyện đòi hỏi sự tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm. 
4. Năng lực 

Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 
các hoạt động xã hội. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 Thể dục 2 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 
- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 

giáo dục thể chất. 

2. Kĩ năng 
- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn 

khiêu vũ thể thao và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của 

một người giáo viên. Tăng khả năng sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết 
cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm phát triển thể hình cho người học.  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp. 

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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tham khảo. 
4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 
giáo dục thể chất. 

33 Bơi lội 2 1. Kiến thức 

- Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao. 
- Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy. 

-  Biết được phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi. 

-  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao. 
2.  Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa. 

-  Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 Bơi lội 3 1. Kiến thức  

- Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy. 

- Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ. 
- Hiểu được phương pháp huấn luyện vận động viên trẻ. 

- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học. 

- Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn bơi thể thao. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao. 

- Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 
chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

35 Bóng đá 2 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 
phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

 * Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

36 Bóng đá 3 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bóng đá. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

37 Bóng chuyền 2 1.      Kiến thức 

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền. 
- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu. 

 2. Kỹ năng 

- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay. 
- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công  

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

38 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức 
- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền  

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền 

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền  
- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền, nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao 
-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu 

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực  

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

39 Bóng bàn 2 1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để 

lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

40 Bóng bàn 3 1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng bàn. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

41 Bóng rổ 2 1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện. 

- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao. 
- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ. 
- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
3. Thái độ 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động 
tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 

trong môn Bóng rổ.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

42 Bóng rổ 3 1. Kiến thức  

-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện. 
-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện. 

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ. 

-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ. 

- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 

Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 

3 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất 

trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

43 Cầu lông 2 1. Kiến thức  

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 

- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông. 
- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Cầu lông tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông.  
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2 7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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44 Cầu lông 3 1. Kiến thức  

Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - 

phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn 

luyện. 
 2. Kĩ năng 

Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – 

các tố chất thể lực cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi 
đấu và trọng tài và thực hiện tốt công tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp. 

3. Thái độ 

Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực 
tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng 

dạy, huấn luyện học sinh các cấp. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông . 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông .  

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3 7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 Đá cầu 2 1. Kiến thức  

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 

- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu. 
- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu. 

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu 

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Đá cầu tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, 
phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Đá cầu. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT 

46 Đá cầu 3 1. Kiến thức  

- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ. 
- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu. 

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu. 

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu. 

- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển. 
- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu.  

3. Thái độ 

Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể 
chất. 

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và 

nâng cao trong môn Đá cầu. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

47 Cờ vua 2 1.  Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương 

tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  
- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 
thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ 

năng đc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa 
dạng.  

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

02   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực  
* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 

nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội.  

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 
cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và 

TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

48 Cờ vua 3 1.  Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển 

chọn VĐV cờ vua; cách thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua. 

- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 

thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  
- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua… 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 
quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn 

luyện cờ vua. 
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 

nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 
môn cờ vua đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

03   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

49 Võ 2 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 
- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 

- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu. 
- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu. 
2. Kỹ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn. 
- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 
- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

3. Thái độ  

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

Chuyên cần cao. 
Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung gồm có: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có:. 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

50 Võ 3 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 
- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 
- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu. 

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu. 

2. Kĩ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 
- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn. 

- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 
- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 
- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn. 

3. Thái độ  

- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

- Chuyên cần cao. 
- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung gồm có: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

học. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

IV Khối kiến thức nghiệp vụ       

  Phần bắt buộc       

51 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  
-    Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

-    Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
-    Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách. 

2. Kĩ năng 

-    Hình thành kỹ năng tự đọc, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học 
-    Hình thành kỹ năng phân tích và vận dụng tri thức tâm lý học để giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống 

và giáo dục. 

-    Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ  

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

-    Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của tâm lý học 
đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

-  Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 
-  Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng 

vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 



1432 

 
-   Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi 
đi thực tập sau này.  

52 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

   Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, 
những đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân 

cách người giáo viên THPT 

2. Kĩ năng 
     Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp 

tổ chức dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, 

tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

     Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, 

lòng yêu nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp 

các lực lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

53 Giáo dục học 1 1. Kiến thức 

 Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục – quá trình giáo dục con người; về giáo dục học – khoa học về giáo dục con 
người; hệ thống giáo dục quốc dân; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 
- Kĩ năng tham gia tích cực vào tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; các 

lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường tổ chức.; 

- Có kĩ năng tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của nhà trường;  

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và của người thầy giáo trong  nhà trường; 

- Biết sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung; 

- Tận tuỵ, có trách nhiệm với công việc được giao; 
- Trung thực trong học tập và trong báo cáo kết quả các công việc được giao;  

- Thẳng thắn, khách quan, trung thực trong đánh giá người khác, trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống và 

trong học tập; 
3. Thái độ 

- Tin tường và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học 

tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm  để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường 

- Có trách cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân và nhà trường  
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Có ý thức giữ gìn danh 

dự, lương tâm nhà giáo; 
- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

HS. 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng; chủ trường của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục và đào tạo   
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực  giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

-  Phẩm chất chính trị Trách nhiệm công dân Đạo đức nghề nghiệp  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

54 Giáo dục học 2 1. Kiến thức 

- Nắm vững những tri thức về hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học trong nhà trường trung học.. 

- Nẵm vững những tri thức khoa học về người giáo viên chủ nhiệm lớp và người giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ thông 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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-  Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục 
-  Kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục và điều chỉnh quá trình giáo dục 

3. Thái độ 

- Hình thành cho sinh viên ý thức học tập trên lớp và ở nhà; 
- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

HS. 

- Hình thành cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp; thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong qua trình dạy học 

- Yêu thương và giúp đỡ học sinh trong quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông, coi học sinh như người thân trong gia đình 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

-  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

55 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành GDTC 

1. Kiến thức  
- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phƣơng pháp NCKH TDTT như phương tiện 

quan trọng nhằm đổi mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên.  

- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình 
bày đề tài NCKH.  

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, 

Phương pháp dùng bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để 
xử lý số liệu.  

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học.  

2. Kỹ năng  
- Ðọc sách và ghi chép thông thường. 

- Lựa chọn đề tài và lập đề cư ơng nghiên cứu. 

- Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn.  

- Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh.  

3. Thái độ  

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này.  
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực 
* Những năng lực chung  

-  Năng lực dạy học  

-  Năng lực phát triển nghề nghiệp  
* Những năng lực đặc thù:  

-  Năng lực nhận thức về TDTT  
-  Năng lực dạy học TDTT  

-  Năng lực phát triển nghề nghiệp  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

56 Thực hành sư phạm 

1 (GVCN) 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông 
2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình 

thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3. Thái độ 
- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
-  Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

57 Thực hành sư phạm 
2 (giảng dạy) 

1. Kiến thức 
-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC. 
- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học.  

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông. 

- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 
-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC 

2. Kỹ năng  

-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học. 
- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu. 

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với 

hoạt động nghề nghiệp sau này. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian. 
-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 * Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức 

cho mọi người tham gia tự rèn luyện NVSP. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể 
thao trường học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao 

trường học. 
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

58 Phát triển chương 
trình và KTĐG 

trong GDTC 

1. Kiến thức 
- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây 

dựng phát triển chương trình. 
- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo. 

- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội 

hàm chất lượng đào tạo của chương trình. 
- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình. 

- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình. 

-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông. 
2.  Kĩ năng 

- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; 

cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình. 
- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung : 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Năng lực dạy học: 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

+ Năng lực quản lý lớp học 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 

-   Năng lực dạy học TDTT 
-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

59 Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 
ngành GDTC 

1. Kiến thức 

 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 
- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới 

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề 

2. Kĩ năng 

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại 
- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề. 

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm 

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm 

sáng tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên 
môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.   

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

60 Lý luận và phương 

pháp GDTC 

1. Kiến thức  

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy 

học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT. 
-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người. 

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp 

ứng yêu cầu phát triển thể chất cho mọi đối tượng. 
-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức 

dạy học, tập luyện, các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực. 

-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho 
mọi đối tượng.  

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC. 

4 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 



1436 

 
2. Kĩ năng 
- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa 

và phong trào TDTT trường học. 

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và 
phát triển tổ chất thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên 

cứu (Làm công tác TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này. 
3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 
- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.  

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 

- Năng lực dạy học 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 

-   Năng lực dạy học TDTT 
-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

61 Phương pháp GDTC 

- Thể thao trường 

học 

1. Kiến thức 

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản nhất về GDTC – thể thao  trường học: 

-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học. 

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực 

phù hợp với mọi đối tượng học sinh, sinh viên.  
-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại. 

2. Kĩ năng 

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các 
lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học. 

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học 

sinh, sinh viên. 
-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp 

vùng miền và có hiệu quả. 
-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân 

sau này. 

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành. 
- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa. 

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 

ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 
- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 
3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 
- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

4. Năng lực  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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* Năng lực chung 
   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

62 Thực tập sư phạm 1   3 HK5   

63 Thực tập sư phạm 2   4 HK8   

  Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)       

64 Rèn luyện NVSP 

TX 

  2 HK5   

65 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ 
năng giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

      Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

       Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ 

năng giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp úng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

66 Thể dục chữa bệnh 1. Kiến thức 

-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; 
nguyên tắc-phương pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống 

chỉ định khi sử dụng TDCB. 

-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn. 
-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác 

điều trị bệnh của hệ hô hấp-hệ tuần hoàn. 

-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng. 
-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước. 

2. Kĩ năng 

-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh 
-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận 

động). 

-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng. 
-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động. 

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp. 

-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những 
trường hợp bị đuối nước. 

-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối. 

-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 
3. Thái độ 

Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  

sau này. 
Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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4. Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 
+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT. 

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp. 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

67 Dinh dưỡng thể thao 
và sức khoẻ 

1. Kiến thức 
- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng 

- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù. 

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác 
nghiên cứu khoa học TDTT. 

- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

2. Kĩ năng 

- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV. 

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học. 

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.  
- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ.  

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. 
- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  
sau này. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu 
4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

68 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học 

phát triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính 

phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    
2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về 

tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng 

phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 
3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong 
yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

69 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 
lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 

cho học sinh THPT 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường 

đang đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về 
tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học 

đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực 
hành trên lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học 

đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự 
yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong 

những công việc đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình 

thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm 

trong một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên 

cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

70 Tiếng việt thực hành 1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, 
về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho 

người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và 
tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 
đúng trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo 

tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là 

trong học tập, nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

71 Ứng dụng CNTT 

trong dạy học thể 
dục 

1. Kiến thức  

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video;  
- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, 

vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ;  

- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ 
liệu;  

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong 

trang thuyết trình, chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master.  
2. Kĩ năng  

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài 

giảng điện tử;  
- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử;  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word;  
- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu;  

- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint.  

3. Thái độ 
- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn  

- Năng lực dạy học phân hoá  
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học  

V Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế       

72 Y sinh học TDTT 1. Kiến thức 
- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại 

và đặc tính sinh lý của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh 

lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ 
và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp 

thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT. 

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT. 
- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT. 

- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và 

thi đấu TDTT. 
- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt 

động TDTT. 

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong 

hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ 
đó tổ chức đúng việc tập luyện một cách khoa học. 

- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT. 

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT. 
- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT. 

- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá 

trình giáo dục thể chất để phân loại đối tượng học sinh. 
- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý 

cùng với yêu cầu đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này. 

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy 
định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 

bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học. 

4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 
* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

73 Lý luận và phương 
pháp TDTT trường 

học 

1. Kiến thức 
- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong GDTC ở nhà trường phổ thông. 

- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa. 
- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại 

khóa, tuyển chọn huấn luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học. 

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 
ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 
- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu.  

3. Thái độ 
- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học 

đúng đắn. 

- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai. 
- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

Cử nhân GDTC (Áp dụng cho K44)       

I Khối kiến thức đại cương       

1 Triết học Mác – 
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ 

xã hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.   
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, 

phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 
có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, 

hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 
- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình 

thành, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực 

phản động, thù địch 

3. Thái độ: 
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng 

đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng 

chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng 

nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực 

tiễn. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, 

chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong 
cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động 

và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng 
đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945- 1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đồng thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, 
nâng cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

6 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức 

- Sinh viên củng cố và nâng cao các kiến thức ngữ pháp: 

+ Hiện tại thường 
+ Hiện tại tiếp diễn 

+ Quá khứ thường 

+ Phó từ chỉ tần suất 
+ Động từ chỉ sở thích 

+ Động từ bất quy 

+ Đại từ bất định 
- Sinh viên củng cố và nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Thể thao, Nấu ăn, Âm nhạc, Đồ vật,, Công việc, Kỳ nghỉ, Nơi ở 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe mô tả, chỉ dẫn, hướng dẫn, kể chuyện. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về nhân vật thể thao, môn thể thao, bữa ăn hàng ngày, âm nhạc, chuyện 

tranh, sự kiện quá khứ, công việc, chuyến đi, địa danh. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về các môn thể thao, lễ hội, bữa ăn, âm nhạc, mô tả trường học, nơi ở và đồ vật, bản thân, sự 

kiện, trải nghiệm, nghề tương lai, kỳ nghỉ, chuyến đi, kế hoạch   

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết mô tả, tin nhắn, blog. 
3. Thái độ 

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 

4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh A22 1. Kiến thức 

- Sinh viên tiếp nhận thêm các kiến thức ngữ pháp: 

+ Đại từ và thành phần xác định 
+ Danh từ đếm được/không đếm được và lượng từ 

+ So sánh bằng và so sánh hơn nhất 

+ Should/shouldn’t 
+ Giới từ 

- Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Quần áo và chất liệu, đồ mua sắm, đồ ăn thức uống, máy tính, vấn đề về sức khỏe và cách tập luyện giữ sức khỏe, địa danh, chỉ 
đường, hoạt động trong thành phố, tổ hợp danh từ 

2. Kĩ năng: Phát triển thêm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe những bài ngắn về đặc điểm hoặc ý tưởng về quần áo và trang sức bằng chất liệu lạ, trải 
nghiệm mua sắm ở trung tâm hoặc qua mạng, đặt tiệc nhà hàng và gọi đồ ăn, máy tính mới, bệnh nhân mô tả vấn đề về sức khỏe 

và bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về phân loại quần áo, câu chuyện về một công ty bán hàng qua mạng, thực 
đơn nhà hàng, thực tế về máy tính, lời khuyên và chỉ dẫn. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về chất liệu làm quần áo và trang sức, đồ và nơi mua sắm, so sánh nhà hàng và gọi đồ ăn, so 

sánh điện thoại di động và khảo sát về máy tính, vấn đề về sức khỏe và tư vấn, chỉ đường và thăm thú thành phố.  
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết về ý tưởng dùng chất liệu lạ làm quần áo và trang sức, câu chuyện mua hàng qua mạng, 

quảng cáo tổ chức tiệc, thư điện tử, tư vấn trên trang trò chuyện, hướng dẫn. 

3. Thái độ 

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 
4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

8 Tin học 1. Kiến thức 
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, 

sinh viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản 
lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để 

soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực 
tế; Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; 

Biết đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết 
chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; - Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc 

học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 
2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 

- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn 
bản; Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 
4. Năng lực:  

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 
- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ 
dạy học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả 

giáo dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin 

và truyền thông) 

9 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức 
- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các 

hành vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  
làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành       

10 Giải phẫu người 1. Kiến thức 
Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ 

với chức năng, với môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa. 

Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề 
sức khỏe, nâng cao trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh 

vực giáo dục thể chất. 

Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV.  
Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể. 

Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 
Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT. 

Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính. 

Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó. 
Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó 

đối với sự phát triển thể chất của con người.  

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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Mô tả được các thành phần  tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh. 
Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.3. Thái độ 

Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 
đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.  
* Năng lực đặc thù:  

- Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT): 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Năng lực dạy học TDTT: 
+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

+ Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 

+ Năng lực phân tích thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập 
+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp:  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

11 Vệ sinh - Y học 
TDTT 

1. Kiến thức 
- Trang bị cho ng¬ười học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi 

trường tự nhiên và môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể 

dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham 

gia tập luyện. 

- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT. 

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp. 
- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học. 

- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao. 

- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi 
phục của cơ thể. 

2. Kĩ năng  

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra 
biện pháp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các 

hoạt động TDTT quần chúng và công tác huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động 
thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng được bệnh tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình 

tham gia tập luyện. 

- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có được vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học. 
- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn 

thương, bệnh lý nào và cách chẩn đoán các hiện tượng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh 

nếu gặp phải trong TDTT. 
- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận 

dụng vào thực tiễn để thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, 

chu kỳ tập … đồng thời sử dụng các phương pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình 
độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người.  

- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất. 
3. Thái độ  

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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đạt điểm trung bình trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 
- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao 

chuyên nghành … sau này. 

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 
bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường.  
- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 
+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT   

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 
+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 

+ Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT 
+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 
+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

12 Sinh lý người - Sinh 

lý TDTT 

1. Kiến thức 

Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để 

nhận thức và tổ chức đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT. 
- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT. 

- Giải thích được một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT. 

2.  Kĩ năng 
- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện 

- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống  và hoạt động TDTT. 
- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 
đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 
+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 
* Năng lực đặc thù: 

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 
- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

-  Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 
+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

13 Phương pháp toán 

học thống kê trong 

TDTT 

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao 

2.  Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa . 

3.  Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 
4.  Năng lực: 

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu. 

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 
- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

14 Lịch sử và Quản lý 
TDTT 

1. Kiến thức  
- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội 

loài người. 

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua 
các thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản 

của giáo dục nước ta. 
- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học. 

- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng. 

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và 

trong trường học nói riêng. 

- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết 

đánh giá…), xử lý thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT. 
2. Kĩ năng 

- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và 

từng học sinh, sinh viên nói riêng. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác 

dụng của TDTT trong đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên. 

- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT. 
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT. 

3. Thái độ 

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế. 
- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác. 

- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng. 

- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

15 Tâm lý - Giáo dục 

học TDTT 

1.  Kiến thức: 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể 
thao. 

- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao. 

+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao 
+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của người tập và vận động viên. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT. 
- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao 

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao. 

- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT. 
- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ: 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 
+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại 

cương, tâm lý lứa tuổi, tâm lý học TDTT. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực 
nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang 

bị cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá 

trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phương tiện bài tập 

thể chất dạy học TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp 

trong dạy học TDTT, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các 
phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong 
và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu 

khoa học. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

16 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương 

lai đơn)  
- So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ 

- Mệnh đề quan hệ 

- Liên từ, liên từ tương quan 
- Câu bị động ở các thì 

- Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3 

- Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất.  

Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất.  

2.  Kĩ năng:  

3 HK 6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên. 
- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. 

Sinh viên có thể đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết.  

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và 
thuần Việt.  

3.  Thái độ:  

Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 
- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4.  Năng lực:  

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

-  Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.  

III Khối kiến thức chuyên ngành       

  Phần bắt buộc       

17 Điền kinh 1 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 

- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh. 

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh. 
- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao 

úp bụng. 

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh. 
2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy 

cao úp bụng. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 

cao. 

3.Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 
+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức 
giảng dạy kỹ thuật ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 

cao. 
- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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18 Điền kinh 2 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy. 

- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 
vai - lưng hướng ném 

2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 
vai - lưng hướng ném. 

- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 

3.Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: 
+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức giảng dạy kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy 

tiếp sức, nhảy xa và đẩy tạ. 
- Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

19 Thể dục cơ bản - 
Thể dục đồng diễn - 

Trò chơi và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá 

trình di chuyển. Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc 

tổ chức đội hình tập luyện, cách biên soạn các màn biểu diễn tập thể.  
-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể. 

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học. 

2. Kỹ năng 
- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể. 

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng. 
- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập 

thể, cũng như trong quá trình rèn luyện thể lực. 

3. Thái độ 
   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài 

liệu, biên soạn bài tập, tham gia học tập theo nhóm. 

4. Năng lực 
   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 

2 HK I Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

20 Âm nhạc vũ đạo, 

KVTT, Aerobic và 
PPGD 

1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao 
&Thể dục Aerobic. 

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp. 

- Biên soạn được bài. 
- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học. 

2. Kĩ năng 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha. 
3. Thái độ 

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì. 

4. Năng lực    
- Năng lực chung 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic 
- Năng lực đặc thù 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

21 Bơi lội 1 và phương 
pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 
-  Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

-  Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

-  Hiểu được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
-  Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao. 

-  Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 
-  Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ. 

-  Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh 

giá. 

2.  Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

-  Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Phát triển được các tố chất thể lực. 

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 
-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

- Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 
chức các hoạt động tập luyện môn bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

bơi thể thao. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

22 Bóng đá 1 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức  

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống. 
- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá. 

- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 
- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 
-  Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại 

Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

23 Bóng chuyền 1 và 
Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người 

tập. 

 -  Hiểu các điều luật cơ bản của môn bóng chuyền 
 -  Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền 

 -  Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền 

 -  Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền 
 2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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bóng và kỹ thuật chắn bóng của môn bóng chuyền 
- Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền 

 3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

24 Bóng bàn 1 và 
Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 

tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 
- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4 Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 
TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

25 Bóng rổ 1 và 

phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản. 

-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ. 
- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học. 

-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 
2. Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 

Nam và trên thế giới. 

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 

và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 
trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

26 Cầu lông 1 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Cầu lông . 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông . 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông . 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông . 

2. Kĩ năng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông . 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông . 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

3. Thái độ 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học. 
- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông. 

27 Đá cầu 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  

- Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam. 
- Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy  
Đá cầu. 

- Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu. 

- Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu. 
- Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Đá cầu. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 
- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại 

Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 
chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Đá cầu. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

28 Cờ vua 1 và Phương 

pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua 

02 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ 
vua. 

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ 

năng như: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi 
chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên 

nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, 

sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường 
nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 
quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 
nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ 
vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

29 Võ 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  

-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học. 

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học. 
-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn. 

-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học. 

-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học. 
-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản. 

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
-   Phương pháp phân tích chuyên môn. 

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn. 

-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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2. Kĩ năng  
-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học 

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản. 

-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn. 
-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học. 

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn. 

-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học. 
-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

-   Giảng dạy chuyên môn. 
-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

3. Thái độ  

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

-   Chuyên cần cao. 

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 
-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực  
-   Năng lực chung gồm có: 

+Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện. 

+Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn. 
+Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, 

trọng tài chuyên môn. 

-   Năng lực đặc thù gồm có:. 
+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

  Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7)       

30 Điền kinh 3 1. Kiến thức 
- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
3. Thái độ 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: 
+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức giảng dạy kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và 

nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 



1459 

 
gia đình. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

31 Điền kinh 4 1. Kiến thức 

- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, 
nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

32 Thể dục 1 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn 
học. 

- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác 

giảng dạy, trang bị kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác 
trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất. 

2. Kĩ năng 

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người 
tập. 

- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học.  

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập 

luyện đòi hỏi sự tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm. 
4. Năng lực 

Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

33 Thể dục 2 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 
- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 

giáo dục thể chất. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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2. Kĩ năng 
- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn 

khiêu vũ thể thao và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của 

một người giáo viên. Tăng khả năng sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết 
cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm phát triển thể hình cho người học.  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp. 

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu 

tham khảo. 
4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 
- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 

giáo dục thể chất. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

34 Bơi lội 2 1. Kiến thức 

- Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao. 
- Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy. 

-  Biết được phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi. 

-  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao. 
2.  Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa. 

-  Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học  bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 
và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

35 Bơi lội 3 1. Kiến thức  

- Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy. 

- Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ. 
- Hiểu được phương pháp huấn luyện vận động viên trẻ. 

- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn bơi thể thao. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao. 

- Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 
chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bơi thể thao.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

36 Bóng đá 2 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 
phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

 * Năng lực chung 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bóng đá. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

37 Bóng đá 3 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
 4. Năng lực  

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

 * Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

38 Bóng chuyền 2 1.      Kiến thức 

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền. 
- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu. 

 2. Kỹ năng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay. 
- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công  

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

39 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức 
- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền  

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền 

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền  
- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu 

2. Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền,  nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao 

-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu 

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực  

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

40 Bóng bàn 2 1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để 
lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

41 Bóng bàn 3 1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 
TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

42 Bóng rổ 2 1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện. 

- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao. 
- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ. 
- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

3. Thái độ 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động 
tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 
trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

43 Bóng rổ 3 1. Kiến thức  

-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện. 
-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện. 

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ. 

-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 

Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 

và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất 

trong môn Bóng rổ.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

44 Cầu lông 2 1. Kiến thức  

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 

- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông. 
- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông. 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Cầu lông tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Cầu lông. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông.  

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

45 Cầu lông 3 1. Kiến thức  
Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - 

phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn 

luyện. 
 2. Kĩ năng 

Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – 

các tố chất thể lực cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi 
đấu và trọng tài và thực hiện tốt công tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp. 

3. Thái độ 

Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực 
tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng 

dạy, huấn luyện học sinh các cấp. 

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông . 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông .  
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

46 Đá cầu 2 1. Kiến thức  

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 

- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu. 
- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu. 

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu 
- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Đá cầu tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Đá cầu. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT 

47 Đá cầu 3 1. Kiến thức  

- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ. 
- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu. 

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu. 

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu. 

- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển. 

- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu.  

3. Thái độ 

Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể 
chất. 

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và 

nâng cao trong môn Đá cầu. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

48 Cờ vua 2 1.  Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương 

tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  
- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 
thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ 

02   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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năng đc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa 
dạng.  

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

4. Năng lực  
* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 
nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và 
TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

49 Cờ vua 3 1.  Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển 

chọn VĐV cờ vua; cách thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua. 

- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 
thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua… 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông. 
3. Thái độ 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 
quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn 

luyện cờ vua. 

03   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 
nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 
học. 

50 Võ 2 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 
- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 

- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu. 
- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu. 

2. Kỹ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn. 
- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 
- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 
3. Thái độ  

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 
Chuyên cần cao. 

Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 
Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung gồm có: 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có:. 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

51 Võ 3 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 
- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 
- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu. 

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu. 

2. Kĩ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 
- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn. 

- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 
- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 
- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn. 

3. Thái độ  
- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

- Chuyên cần cao. 

- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực  
* Năng lực chung gồm có: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 
* Năng lực đặc thù gồm có: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

IV Khối kiến thức nghiệp vụ       

  Phần bắt buộc       

52 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  
-    Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

-    Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

-    Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách. 
2. Kĩ năng 

-    Hình thành kỹ năng tự đọc, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học 

-    Hình thành kỹ năng phân tích và vận dụng tri thức tâm lý học để giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống 
và giáo dục. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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-    Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ  

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

-    Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của tâm lý học 
đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

-  Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 
-  Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng 

vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   

-   Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi 
đi thực tập sau này.  

53 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

   Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, 
những đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân 

cách người giáo viên THPT 

2. Kĩ năng 
     Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp 

tổ chức dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, 

tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

     Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, 

lòng yêu nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp 

các lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

54 Giáo dục học 1 1. Kiến thức 

 Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục – quá trình giáo dục con người; về giáo dục học – khoa học về giáo dục con 
người; hệ thống giáo dục quốc dân; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 
- Kĩ năng tham gia tích cực vào tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; các 

lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường tổ chức.; 

- Có kĩ năng tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của nhà trường;  
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và của người thầy giáo trong  nhà trường; 

- Biết sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung; 

- Tận tuỵ, có trách nhiệm với công việc được giao; 
- Trung thực trong học tập và trong báo cáo kết quả các công việc được giao;  

- Thẳng thắn, khách quan, trung thực trong đánh giá người khác, trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống và 

trong học tập; 
3. Thái độ 

- Tin tường và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học 

tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm  để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường 

- Có trách cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân và nhà trường  
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Có ý thức giữ gìn danh 

dự, lương tâm nhà giáo; 
- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

HS. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Tin tưởng vào đường lối của Đảng; chủ trường của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục và đào tạo   
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực  giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

-  Phẩm chất chính trị Trách nhiệm công dân Đạo đức nghề nghiệp  

55 Giáo dục học 2 1. Kiến thức 

- Nắm vững những tri thức về hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học trong nhà trường trung học.. 

- Nẵm vững những tri thức khoa học về người giáo viên chủ nhiệm lớp và người giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ thông 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

-  Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục 
-  Kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục và điều chỉnh quá trình giáo dục 

3. Thái độ 

- Hình thành cho sinh viên ý thức học tập trên lớp và ở nhà; 
- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

HS. 

- Hình thành cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp; thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong qua trình dạy học 

- Yêu thương và giúp đỡ học sinh trong quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông, coi học sinh như người thân trong gia đình 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

-  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

56 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành GDTC 

1. Kiến thức 
- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phương pháp NCKH TDTT như phương tiện 

quan trọng nhằm đổi mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên. 

- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình 

bày đề tài NCKH. 

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, 

Phương pháp dùng bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để 
xử lý số liệu. 

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học. 

2. Kỹ năng 
-  Ðọc sách và ghi chép thông thường 

-  Lựa chọn đề tài và lập đề cương nghiên cứu. 

-  Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn. 
-  Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh. 

3. Thái ðộ 

 - Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực  
* Những năng lực chung  

- Năng lực dạy học 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 

-   Năng lực dạy học TDTT 
-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

57 Thực hành sư phạm 

1 (GVCN) 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông 
2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình 

thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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3. Thái độ 
- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
-  Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

58 Thực hành sư phạm 
2 (giảng dạy) 

1. Kiến thức 
-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực. 

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC. 
- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học.  

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông. 

- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 
-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC 

2. Kỹ năng  

-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học. 
- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu. 

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với 

hoạt động nghề nghiệp sau này. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý 
luận, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà trường các cấp. 

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian. 

-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức 
cho mọi người tham gia tự rèn luyện NVSP. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể 

thao trường học. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao 

trường học. 
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

59 Phát triển chương 
trình và KTĐG 

trong GDTC 

1. Kiến thức 
- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây 

dựng phát triển chương trình. 

- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo. 
- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội 

hàm chất lượng đào tạo của chương trình. 

- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình. 
- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình. 

-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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2.  Kĩ năng 
- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; 

cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình. 

- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông. 
3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 
4. Năng lực  

* Những năng lực chung : 

- Năng lực dạy học: 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

+ Năng lực quản lý lớp học 

* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 
-   Năng lực dạy học TDTT 

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

60 Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 
ngành GDTC 

1. Kiến thức 

 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 
- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới 

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề 

2. Kĩ năng 

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại 
- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề. 

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm 

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm 

sáng tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên 

môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.   
- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

61 Lý luận và phương 

pháp GDTC 

1. Kiến thức  

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT. 
-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người. 

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp 

ứng yêu cầu phát triển thể chất cho mọi đối tượng. 
-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức 

dạy học, tập luyện, các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực. 

-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho 
mọi đối tượng.  

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa 

và phong trào TDTT trường học. 

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và 

phát triển tổ chất thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên 
cứu (Làm công tác TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.  

4. Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực dạy học 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 

-   Năng lực dạy học TDTT 
-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

62 Phương pháp GDTC 

- Thể thao trường 

học 

1. Kiến thức 

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản nhất về GDTC – thể thao  trường học: 
-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học. 

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực 
phù hợp với mọi đối tượng học sinh, sinh viên.  

-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại. 

2. Kĩ năng 
- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các 

lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học. 

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học 
sinh, sinh viên. 

-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp 

vùng miền và có hiệu quả. 
-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân 

sau này. 

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành. 
- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa. 

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 

ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 
gia tập luyện TDTT. 

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 

3. Thái độ 
- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung 
   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 
- Năng lực dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

63 Thực tập sư phạm 1   3 HK5   

64 Thực tập sư phạm 2   4 HK8   

  Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)       

65 Rèn luyện NVSP 

TX 

  2 HK5   

66 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ 
năng giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

      Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

       Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ 

năng giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp úng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

67 Thể dục chữa bệnh 1. Kiến thức 

-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; 
nguyên tắc-phương pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống 

chỉ định khi sử dụng TDCB. 

-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn. 
-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác 

điều trị bệnh của hệ hô hấp-hệ tuần hoàn. 

-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng. 
-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước. 

2. Kĩ năng 

-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh 
-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận 

động). 

-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng. 
-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động. 

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp. 

-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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trường hợp bị đuối nước. 
-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối. 

-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

3. Thái độ 
Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  

sau này. 

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 
đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 
+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 
+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT. 

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp. 
+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

68 Dinh dưỡng thể thao 

và sức khoẻ 

1. Kiến thức 

- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng 
- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù. 

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác 

nghiên cứu khoa học TDTT. 
- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

2. Kĩ năng 

- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV. 
- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học. 

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.  
- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ.  

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. 
- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  

sau này. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu 

4. Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 
+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 
- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 
+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

69 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học 
phát triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính 

phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    

2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về 
tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng 

phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 

3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 
thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong 

yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

70 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 

cho học sinh THPT 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường 

đang đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về 

tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học 

đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực 

hành trên lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học 
đường.  

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ 

sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong 
những công việc đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình 

thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm 
trong một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên 

cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

71 Tiếng việt thực hành 1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, 
về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho 

người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và 
tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 
đúng trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng 

tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là 
trong học tập, nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

72 Ứng dụng CNTT 

trong dạy học thể 

dục 

1. Kiến thức  

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video;  

- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, 
vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ;  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 
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- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ 
liệu;  

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong 

trang thuyết trình, chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master.  
2. Kĩ năng  

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài 

giảng điện tử;  
- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử;  

- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word;  

- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu;  
- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint.  

3. Thái độ 

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn  

- Năng lực dạy học phân hoá  
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học  

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

V Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế       

73 Y sinh học TDTT 1. Kiến thức 

- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại 
và đặc tính sinh lý của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh 

lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ 

và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp 

thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT. 

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT. 

- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT. 
- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và 

thi đấu TDTT. 

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt 
động TDTT. 

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong 

hoạt động TDTT. 
2. Kĩ năng 

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ 

đó tổ chức đúng việc tập luyện một cách khoa học. 
- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT. 

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT. 

- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT. 
- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá 

trình giáo dục thể chất để phân loại đối tượng học sinh. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý 
cùng với yêu cầu đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

3. Thái độ 
- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này. 

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy 

định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 

bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học. 
4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 

* Năng lực đặc thù:  
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 
+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   
+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

74 Lý luận và phương 

pháp TDTT trường 
học 

1. Kiến thức 

- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học 
trong GDTC ở nhà trường phổ thông. 

- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa. 

- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 
- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại 
khóa, tuyển chọn huấn luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học. 

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 

ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 
- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu.  

3. Thái độ 

- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học 
đúng đắn. 

- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai. 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

  Chương trình đào tạo cử nhân GDTC (Áp dụng cho K45)       

I Khối kiến thức đại cương       

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ 

xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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người.   
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, 

phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 
có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của 

đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, 
hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình 

thành, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 
2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực 
phản động, thù địch 

3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng 

chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng 

nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực 
tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, 
chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong 

cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động 

và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng 

đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 
(1945- 1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

đồng thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, 

nâng cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

6 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức 
- Sinh viên củng cố và nâng cao các kiến thức ngữ pháp: 

+ Hiện tại thường 

+ Hiện tại tiếp diễn 
+ Quá khứ thường 

+ Phó từ chỉ tần suất 

+ Động từ chỉ sở thích 
+ Động từ bất quy 

+ Đại từ bất định 

- Sinh viên củng cố và nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề: 
+ Thể thao, Nấu ăn, Âm nhạc, Đồ vật,, Công việc, Kỳ nghỉ, Nơi ở 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe mô tả, chỉ dẫn, hướng dẫn, kể chuyện. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về nhân vật thể thao, môn thể thao, bữa ăn hàng ngày, âm nhạc, chuyện 

tranh, sự kiện quá khứ, công việc, chuyến đi, địa danh. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về các môn thể thao, lễ hội, bữa ăn, âm nhạc, mô tả trường học, nơi ở và đồ vật, bản thân, sự 
kiện, trải nghiệm, nghề tương lai, kỳ nghỉ, chuyến đi, kế hoạch   

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết mô tả, tin nhắn, blog. 

3. Thái độ 
- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 
4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh A22 1. Kiến thức 
- Sinh viên tiếp nhận thêm các kiến thức ngữ pháp: 

+ Đại từ và thành phần xác định 

+ Danh từ đếm được/không đếm được và lượng từ 
+ So sánh bằng và so sánh hơn nhất 

+ Should/shouldn’t 

+ Giới từ 
- Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Quần áo và chất liệu, đồ mua sắm, đồ ăn thức uống, máy tính, vấn đề về sức khỏe và cách tập luyện giữ sức khỏe, địa danh, chỉ 

đường, hoạt động trong thành phố, tổ hợp danh từ 
2. Kĩ năng: Phát triển thêm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe những bài ngắn về đặc điểm hoặc ý tưởng về quần áo và trang sức bằng chất liệu lạ, trải 

nghiệm mua sắm ở trung tâm hoặc qua mạng, đặt tiệc nhà hàng và gọi đồ ăn, máy tính mới, bệnh nhân mô tả vấn đề về sức khỏe 

và bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về phân loại quần áo, câu chuyện về một công ty bán hàng qua mạng, thực 

đơn nhà hàng, thực tế về máy tính, lời khuyên và chỉ dẫn. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về chất liệu làm quần áo và trang sức, đồ và nơi mua sắm, so sánh nhà hàng và gọi đồ ăn, so 

sánh điện thoại di động và khảo sát về máy tính, vấn đề về sức khỏe và tư vấn, chỉ đường và thăm thú thành phố.  

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết về ý tưởng dùng chất liệu lạ làm quần áo và trang sức, câu chuyện mua hàng qua mạng, 
quảng cáo tổ chức tiệc, thư điện tử, tư vấn trên trang trò chuyện, hướng dẫn. 

3. Thái độ 

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 
- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 
4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

8 Tiếng Anh A23 Học xong môn tiếng Anh 2.3 sinh viên nắm thêm một số kiến thức ngữ pháp, một số kiến thức văn hóa; phát triển thêm một số kỹ 

năng giao tiếp, từ đó giúp sinh viên tự tin và say mê học tập hơn, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ; và đạt chuẩn 
tiếng Anh A2 

1. Kiến thức: 

- Sinh viên tiếp nhận thêm các kiến thức ngữ pháp: 
+ Thời quá khứ tiếp diễn 

+ Tương lai gần 

+ Cấu trúc gợi ý 
+ Have to/don’t have to 

+ Phó từ chỉ phương thức 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng về các chủ đề: 
+ Thời tiết, đặc điểm địa lý 

+ Động vật 

+ Truyền hình, mô tả người 
+ Báo, tạp chí, kết từ 

+ Môn học và hoạt động ở trường 

+ Thành viên trong gia đình 
+ Phó từ chỉ mức độ 

2. Kĩ năng: Phát triển thêm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe về thời tiết các nơi và Quái vật Hồ Loch Ness, cứu giúp động vật, mời nghe hòa nhạc và 
Nhân tố Bí ẩn, hoạch định và phê bình tạp chí, chuyến đi tham quan của trường và trường nội trú, người thân. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên đọc bài viết về tồn tại hay không tồn tại, một ngày may mắn, chương trình tìm kiếm tài năng, bài phê 

bình, một cách học khác, cây phả hệ. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về thời tiết và hoạt động diễn ra vào một thời điểm quá khứ, kể chuyện tranh và mô tả động 

vật nuôi, kế hoạch tương lai và chương trình tìm kiếm tài năng, hoạch định tạp chí và kể chuyện trong phim-kịch-sách, hoạt động 
chuyến đi tham quan và bổn phận-ý kiến, thông tin về gia đình.  

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết về bài báo về động vật lạ, lá thư điện tử cho bạn, mô tả chương trình tìm kiếm tài năng, bài 

phê bình, bài báo về ngôi trường hoàn hảo, mô tả gia đình. 
3. Thái độ:  

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học.4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

-  Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ đạt chuẩn tiếng Anh A2 

9 Tin học 1. Kiến thức 
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, 

sinh viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản 
lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để 

soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực 
tế; Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; 
Biết đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết 

chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; - Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc 

học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 
- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn 

bản; Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 

- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 
4. Năng lực:  

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 

nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 
- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 

Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ 

dạy học) 
- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả 

giáo dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin 
và truyền thông) 

10 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 
và pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 
 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 
- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các 

hành vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  

làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành       

11 Giải phẫu người 1. Kiến thức 

Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ 

với chức năng, với môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa. 
Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề 

sức khỏe, nâng cao trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh 

vực giáo dục thể chất. 
Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV.  

Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể. 
Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 

Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT. 
Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính. 

Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó. 

Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó 
đối với sự phát triển thể chất của con người.  

Mô tả được các thành phần  tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh. 

Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.3. Thái độ 
Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.  

* Năng lực đặc thù:  
- Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT): 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 
- Năng lực dạy học TDTT: 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

+ Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 
+ Năng lực phân tích thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp:  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

12 Vệ sinh - Y học 

TDTT 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho ng¬ười học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi 
trường tự nhiên và môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể 

dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham 

gia tập luyện. 
- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT. 

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp. 

- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học. 
- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao. 

- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi 

phục của cơ thể. 

2. Kĩ năng  

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra 

biện pháp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các 
hoạt động TDTT quần chúng và công tác huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động 

thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng được bệnh tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình 

tham gia tập luyện. 
- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có được vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học. 

- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn 

thương, bệnh lý nào và cách chẩn đoán các hiện tượng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh 
nếu gặp phải trong TDTT. 

- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận 
dụng vào thực tiễn để thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, 

chu kỳ tập … đồng thời sử dụng các phương pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình 

độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao. 
- Đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người.  

- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất. 

3. Thái độ  
- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 

đạt điểm trung bình trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 
- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao 

chuyên nghành … sau này. 

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 
bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

* Những năng lực chung: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 
+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT   

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 
+ Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

13 Sinh lý người - Sinh 
lý TDTT 

1. Kiến thức 
Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để 

nhận thức và tổ chức đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT. 

- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT. 

- Giải thích được một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT. 

2.  Kĩ năng 

- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện 
- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống  và hoạt động TDTT. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4.  Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

* Năng lực đặc thù: 
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 
- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

-  Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 
+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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14 Phương pháp toán 

học thống kê trong 

TDTT 

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao 
2.  Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa . 

3.  Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 

4.  Năng lực: 
- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu. 

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 

- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 
- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

15 Lịch sử và Quản lý 

TDTT 

1. Kiến thức  

- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội 
loài người. 

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua 

các thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản 

của giáo dục nước ta. 

- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học. 
- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng. 

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và 

trong trường học nói riêng. 
- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết 

đánh giá…), xử lý thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT. 

2. Kĩ năng 
- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và 

từng học sinh, sinh viên nói riêng. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác 

dụng của TDTT trong đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên. 

- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT. 

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT. 
3. Thái độ 

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế. 

- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác. 
- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng. 

- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp. 

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

16 Tâm lý - Giáo dục 
học TDTT 

1.  Kiến thức: 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT 

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể 

thao. 
- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao. 

+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao 

+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của người tập và vận động viên. 
2. Kỹ năng: 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao 
- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao. 

- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 
3. Thái độ: 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại 
cương, tâm lý lứa tuổi, tâm lý học TDTT. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực 

nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang 
bị cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá 

trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phương tiện bài tập 
thể chất dạy học TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp 

trong dạy học TDTT, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các 

phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong 

và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu 
khoa học. 

17 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương 
lai đơn)  

- So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ 
- Mệnh đề quan hệ 

- Liên từ, liên từ tương quan 

- Câu bị động ở các thì 
- Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3 

- Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất.  
Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất.  

2.  Kĩ năng:  

Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên. 
- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. 

Sinh viên có thể đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết.  

- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và 
thuần Việt.  

3.  Thái độ:  

Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

3 HK 6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  
- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  
4.  Năng lực:  

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
-  Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực tư duy phản biện 
- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.  

III Khối kiến thức chuyên ngành       

  Phần bắt buộc       

18 Điền kinh 1 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh. 

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao 
úp bụng. 

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh. 

2. Kỹ năng 
- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy 

cao úp bụng. 

- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 
cao. 

3.Thái độ 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức 

giảng dạy kỹ thuật ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 
cao. 

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

19 Điền kinh 2 và 

phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy. 
- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 

vai - lưng hướng ném 
2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 

vai - lưng hướng ném. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 



1492 

 
3.Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức giảng dạy kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy 

tiếp sức, nhảy xa và đẩy tạ. 

- Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

20 Thể dục cơ bản - 
Thể dục đồng diễn - 

Trò chơi và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá 

trình di chuyển. Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc 

tổ chức đội hình tập luyện, cách biên soạn các màn biểu diễn tập thể.  
-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể. 

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể. 

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng. 

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập 
thể, cũng như trong quá trình rèn luyện thể lực. 

3. Thái độ 

   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài 
liệu, biên soạn bài tập, tham gia học tập theo nhóm. 

4. Năng lực 

   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 
các hoạt động xã hội. 

2 HK I Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

21 Âm nhạc vũ đạo, 

KVTT, Aerobic và 
PPGD 

1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao 
&Thể dục Aerobic. 

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp. 

- Biên soạn được bài. 
- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học. 

2. Kĩ năng 

Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha. 
3. Thái độ 

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì. 

4. Năng lực    
- Năng lực chung 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic 
- Năng lực đặc thù 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

22 Bơi lội 1 và phương 
pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 
-  Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

-  Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

-  Hiểu được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
-  Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao. 

-  Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 
-  Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ. 

-  Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh 

giá. 
2.  Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

-  Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Phát triển được các tố chất thể lực. 

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 
-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

- Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

bơi thể thao. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 
và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

23 Bóng đá 1 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức  

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống. 
- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 
- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

-  Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại 

Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

24 Bóng chuyền 1 và 
Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người 

tập. 
 -  Hiểu các điều luật cơ bản của môn bóng chuyền 

 -  Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền 

 -  Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền 
 -  Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền 

 2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập 
bóng và kỹ thuật chắn bóng của môn bóng chuyền 

- Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền 

 3. Thái độ 
- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 

- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

 4. Năng lực  
* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

25 Bóng bàn 1 và 
Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4 Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

26 Bóng rổ 1 và 

phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ. 
- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học. 

-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 
2. Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 

Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 

và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 

trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

27 Cầu lông 1 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống. 
- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Cầu lông . 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông . 
- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông . 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông . 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông . 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông . 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
3. Thái độ 

Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT. 

4. Năng lực  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học. 
- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông. 

28 Đá cầu 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  

- Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam. 
- Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy  
Đá cầu. 

- Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu. 

- Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu. 
- Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Đá cầu. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 
- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại 

Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 
chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Đá cầu. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

29 Cờ vua 1 và Phương 

pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua 

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ 
vua. 

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ 

năng như: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi 
chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên 

nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường 
nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 
nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ 
vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

30 Võ 1 và phương 
pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  
-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học. 

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học. 

-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn. 
-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học. 

-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học. 
-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản. 

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
-   Phương pháp phân tích chuyên môn. 

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn. 

-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp. 
2. Kĩ năng  

-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học 

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản. 
-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn. 

-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học. 

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn. 
-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học. 

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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-   Giảng dạy chuyên môn. 
-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

3. Thái độ  

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 
-   Chuyên cần cao. 

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 
-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực  

-   Năng lực chung gồm có: 
+Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện. 

+Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn. 

+Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, 

trọng tài chuyên môn. 

-   Năng lực đặc thù gồm có:. 
+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

  Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7)       

31 Điền kinh 3 1. Kiến thức 
- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
3. Thái độ 

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: 
+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức giảng dạy kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và 

nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

32 Điền kinh 4 1. Kiến thức 

- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

2. Kỹ năng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực: 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, 

nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

33 Thể dục 1 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn 
học. 

- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác 

giảng dạy, trang bị kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác 

trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất. 

2. Kĩ năng 

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người 
tập. 

- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học.  

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập 

luyện đòi hỏi sự tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm. 
4. Năng lực 

Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 
các hoạt động xã hội. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

34 Thể dục 2 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 
- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 

giáo dục thể chất. 

2. Kĩ năng 
- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn 

khiêu vũ thể thao và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của 

một người giáo viên. Tăng khả năng sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết 
cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm phát triển thể hình cho người học.  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp. 

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn. 
3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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tham khảo. 
4. Năng lực 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 
giáo dục thể chất. 

35 Bơi lội 2 1. Kiến thức 

- Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao. 
- Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy. 

-  Biết được phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi. 

-  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao. 
2.  Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa. 

-  Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học  bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

36 Bơi lội 3 1. Kiến thức  

- Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy. 

- Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ. 
- Hiểu được phương pháp huấn luyện vận động viên trẻ. 

- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học. 

- Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn bơi thể thao. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao. 

- Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 
chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

37 Bóng đá 2 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 
phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

 * Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

38 Bóng đá 3 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bóng đá. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

39 Bóng chuyền 2 1.      Kiến thức 

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền. 
- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu. 

 2. Kỹ năng 

- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay. 
- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công  

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

40 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức 
- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền  

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền 

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền  
- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu 

2. Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền,  nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao 
-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu 

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực  

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

41 Bóng bàn 2 1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để 

lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

42 Bóng bàn 3 1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng bàn. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

43 Bóng rổ 2 1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện. 

- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao. 
- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ. 
- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
3. Thái độ 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động 
tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 

trong môn Bóng rổ.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

44 Bóng rổ 3 1. Kiến thức  

-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện. 
-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện. 

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ. 

-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ. 

- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 

Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất 

trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

45 Cầu lông 2 1. Kiến thức  

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 

- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông. 
- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Cầu lông tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông.  
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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46 Cầu lông 3 1. Kiến thức  

Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - 

phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn 

luyện. 
 2. Kĩ năng 

Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – 

các tố chất thể lực cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi 
đấu và trọng tài và thực hiện tốt công tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp. 

3. Thái độ 

Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực 
tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng 

dạy, huấn luyện học sinh các cấp. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông . 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông .  

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

47 Đá cầu 2 1. Kiến thức  

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 

- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu. 
- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu. 

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu 

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Đá cầu tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, 
phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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Đá cầu. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT 

48 Đá cầu 3 1. Kiến thức  

- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ. 
- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu. 

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu. 

2. Kĩ năng 
- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu. 

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu. 

- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển. 
- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu.  

3. Thái độ 

Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể 
chất. 

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và 

nâng cao trong môn Đá cầu. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

49 Cờ vua 2 1.  Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương 

tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  
- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 
thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ 

năng đc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa 
dạng.  

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

02   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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4. Năng lực  
* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 

nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội.  

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 
cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và 

TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

50 Cờ vua 3 1.  Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển 

chọn VĐV cờ vua; cách thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua. 

- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 

thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  
- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua… 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 
quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn 

luyện cờ vua. 
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 

nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 
môn cờ vua đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

03   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 
động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

51 Võ 2 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 
- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 

- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu. 
- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu. 
2. Kỹ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn. 
- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 
- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

3. Thái độ  

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

Chuyên cần cao. 
Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung gồm có: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có:. 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

52 Võ 3 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 
- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 
- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu. 

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu. 

2. Kĩ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 
- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn. 

- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 
- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 
- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn. 

3. Thái độ  

- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

- Chuyên cần cao. 
- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung gồm có: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

học. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 
đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

IV Khối kiến thức nghiệp vụ       

  Phần bắt buộc       

53 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 

- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  
-    Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

-    Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
-    Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách. 

2. Kĩ năng 

-    Hình thành kỹ năng tự đọc, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học 
-    Hình thành kỹ năng phân tích và vận dụng tri thức tâm lý học để giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống 

và giáo dục. 

-    Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 
3. Thái độ  

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 

-    Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của tâm lý học 
đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

-  Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 
-  Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng 

vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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-   Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi 
đi thực tập sau này.  

54 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

   Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, 
những đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân 

cách người giáo viên THPT 

2. Kĩ năng 
     Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp 

tổ chức dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, 

tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 
3. Thái độ 

     Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, 

lòng yêu nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp 

các lực lượng giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

55 Giáo dục học 1 1. Kiến thức 

 Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục – quá trình giáo dục con người; về giáo dục học – khoa học về giáo dục con 
người; hệ thống giáo dục quốc dân; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 
- Kĩ năng tham gia tích cực vào tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; các 

lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường tổ chức.; 

- Có kĩ năng tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của nhà trường;  

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và của người thầy giáo trong  nhà trường; 

- Biết sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung; 

- Tận tuỵ, có trách nhiệm với công việc được giao; 
- Trung thực trong học tập và trong báo cáo kết quả các công việc được giao;  

- Thẳng thắn, khách quan, trung thực trong đánh giá người khác, trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống và 

trong học tập; 
3. Thái độ 

- Tin tường và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học 

tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm  để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường 

- Có trách cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân và nhà trường  
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Có ý thức giữ gìn danh 

dự, lương tâm nhà giáo; 
- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

HS. 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng; chủ trường của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục và đào tạo   
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực  giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

-  Phẩm chất chính trị Trách nhiệm công dân Đạo đức nghề nghiệp  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

56 Giáo dục học 2 1. Kiến thức 

- Nắm vững những tri thức về hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học trong nhà trường trung học.. 

- Nẵm vững những tri thức khoa học về người giáo viên chủ nhiệm lớp và người giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ thông 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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-  Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục 
-  Kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục và điều chỉnh quá trình giáo dục 

3. Thái độ 

- Hình thành cho sinh viên ý thức học tập trên lớp và ở nhà; 
- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

HS. 

- Hình thành cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp; thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong qua trình dạy học 

- Yêu thương và giúp đỡ học sinh trong quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông, coi học sinh như người thân trong gia đình 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

-  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

57 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành GDTC 

1. Kiến thức 
- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phương pháp NCKH TDTT như phương tiện 

quan trọng nhằm đổi mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên. 

- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình 
bày đề tài NCKH. 

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, 

Phương pháp dùng bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để 
xử lý số liệu. 

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học. 

2. Kỹ năng 
-  Ðọc sách và ghi chép thông thường 

-  Lựa chọn đề tài và lập đề cương nghiên cứu. 

-  Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn. 

-  Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh. 

3. Thái ðộ 

 - Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực  
* Những năng lực chung  

- Năng lực dạy học 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 
-   Năng lực dạy học TDTT 

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

58 Thực hành sư phạm 

1 (GVCN) 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông 
2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình 

thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3. Thái độ 
- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
-  Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

59 Thực hành sư phạm 
2 (giảng dạy) 

1. Kiến thức 
-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC. 
- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học.  

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông. 

- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 
-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC 

2. Kỹ năng  

-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học. 
- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu. 

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với 

hoạt động nghề nghiệp sau này. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian. 
-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 * Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức 

cho mọi người tham gia tự rèn luyện NVSP. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể 
thao trường học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao 

trường học. 
 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

60 Phát triển chương 
trình và KTĐG 

trong GDTC 

1. Kiến thức 
- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây 

dựng phát triển chương trình. 
- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo. 

- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội 

hàm chất lượng đào tạo của chương trình. 
- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình. 

- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình. 

-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông. 
2.  Kĩ năng 

- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; 

cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình. 
- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung : 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực dạy học: 
+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

+ Năng lực quản lý lớp học 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 

-   Năng lực dạy học TDTT 
-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

61 Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 
ngành GDTC 

1. Kiến thức 

 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 
- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới 

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề 

2. Kĩ năng 

- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại 
- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề. 

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm 

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm 

sáng tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên 
môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.   

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

62 Lý luận và phương 

pháp GDTC 

1. Kiến thức  

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy 

học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT. 
-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người. 

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp 

ứng yêu cầu phát triển thể chất cho mọi đối tượng. 
-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức 

dạy học, tập luyện, các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực. 

-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho 
mọi đối tượng.  

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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2. Kĩ năng 
- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa 

và phong trào TDTT trường học. 

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và 
phát triển tổ chất thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên 

cứu (Làm công tác TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này. 
3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 
- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.  

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 

- Năng lực dạy học 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo 
* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 

-   Năng lực dạy học TDTT 
-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

63 Phương pháp GDTC 

- Thể thao trường 

học 

1. Kiến thức 

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản nhất về GDTC – thể thao  trường học: 

-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học. 

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực 

phù hợp với mọi đối tượng học sinh, sinh viên.  
-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại. 

2. Kĩ năng 

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các 
lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học. 

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học 

sinh, sinh viên. 
-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp 

vùng miền và có hiệu quả. 
-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân 

sau này. 

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành. 
- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa. 

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 

ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 
- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 

- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 
3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 
- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

4. Năng lực  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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* Năng lực chung 
   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

64 Thực tập sư phạm 1   3 HK5   

65 Thực tập sư phạm 2   4 HK8   

  Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)       

66 Rèn luyện NVSP 

TX 

  2     

67 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ 
năng giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

      Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

       Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ 

năng giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp úng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

68 Thể dục chữa bệnh 1. Kiến thức 

-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; 
nguyên tắc-phương pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống 

chỉ định khi sử dụng TDCB. 

-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn. 
-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác 

điều trị bệnh của hệ hô hấp-hệ tuần hoàn. 

-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng. 
-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước. 

2. Kĩ năng 

-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh 
-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận 

động). 

-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng. 
-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động. 

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp. 

-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những 
trường hợp bị đuối nước. 

-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối. 

-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 
3. Thái độ 

Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  

sau này. 
Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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4. Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 
+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT. 

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp. 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

69 Dinh dưỡng thể thao 
và sức khoẻ 

1. Kiến thức 
- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng 

- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù. 

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác 
nghiên cứu khoa học TDTT. 

- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

2. Kĩ năng 

- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV. 

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học. 

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.  
- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ.  

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. 
- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  
sau này. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu 
4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

70 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học 

phát triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính 

phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    
2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về 

tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng 

phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 
3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong 
yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

71 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 
lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 

cho học sinh THPT 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường 

đang đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về 
tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học 

đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực 
hành trên lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học 

đường.  

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ 
sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong 

những công việc đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình 

thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này 

4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm 

trong một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên 

cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

72 Tiếng việt thực hành 1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, 
về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho 

người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và 
tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 
đúng trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng 

tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là 

trong học tập, nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

73 Ứng dụng CNTT 

trong dạy học thể 
dục 

1. Kiến thức  

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video;  
- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, 

vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ;  

- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ 
liệu;  

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong 

trang thuyết trình, chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master.  
2. Kĩ năng  

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài 

giảng điện tử;  
- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử;  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word;  
- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu;  

- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint.  

3. Thái độ 
- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn  

- Năng lực dạy học phân hoá  
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học  

V Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế       

74 Y sinh học TDTT 1. Kiến thức 
- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại 

và đặc tính sinh lý của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh 

lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ 
và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp 

thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT. 

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT. 
- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT. 

- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và 

thi đấu TDTT. 
- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt 

động TDTT. 

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong 

hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ 
đó tổ chức đúng việc tập luyện một cách khoa học. 

- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT. 

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT. 
- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT. 

- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá 

trình giáo dục thể chất để phân loại đối tượng học sinh. 
- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý 

cùng với yêu cầu đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này. 

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy 
định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 

bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học. 

4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 
* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

75 Lý luận và phương 
pháp TDTT trường 

học 

1. Kiến thức 
- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong GDTC ở nhà trường phổ thông. 

- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa. 
- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại 

khóa, tuyển chọn huấn luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học. 

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 
ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 
- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu.  

3. Thái độ 
- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học 

đúng đắn. 

- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai. 
- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

Cử nhân GDTC (Áp dụng cho K46)       

I Khối kiến thức đại cương 22     

1 Triết học Mác – 
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ 

xã hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.   
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, 

phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 

phát triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, 
có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, 

hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 
- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình 

thành, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực 

phản động, thù địch 

3. Thái độ: 
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng 

đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện 

tiêu cực trong đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng 

chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng 

nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực 

tiễn. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, 

chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong 
cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động 

và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng 
đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945- 1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đồng thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, 
nâng cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

6 Tiếng Anh A21 1. Kiến thức 

- Sinh viên củng cố và nâng cao các kiến thức ngữ pháp: 

+ Hiện tại thường 
+ Hiện tại tiếp diễn 

+ Quá khứ thường 

+ Phó từ chỉ tần suất 
+ Động từ chỉ sở thích 

+ Động từ bất quy 

+ Đại từ bất định 
- Sinh viên củng cố và nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Thể thao, Nấu ăn, Âm nhạc, Đồ vật,, Công việc, Kỳ nghỉ, Nơi ở 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe mô tả, chỉ dẫn, hướng dẫn, kể chuyện. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về nhân vật thể thao, môn thể thao, bữa ăn hàng ngày, âm nhạc, chuyện 

tranh, sự kiện quá khứ, công việc, chuyến đi, địa danh. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về các môn thể thao, lễ hội, bữa ăn, âm nhạc, mô tả trường học, nơi ở và đồ vật, bản thân, sự 

kiện, trải nghiệm, nghề tương lai, kỳ nghỉ, chuyến đi, kế hoạch   

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết mô tả, tin nhắn, blog. 
3. Thái độ 

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 

4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh A22 1. Kiến thức 

- Sinh viên tiếp nhận thêm các kiến thức ngữ pháp: 

+ Đại từ và thành phần xác định 
+ Danh từ đếm được/không đếm được và lượng từ 

+ So sánh bằng và so sánh hơn nhất 

+ Should/shouldn’t 
+ Giới từ 

- Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Quần áo và chất liệu, đồ mua sắm, đồ ăn thức uống, máy tính, vấn đề về sức khỏe và cách tập luyện giữ sức khỏe, địa danh, chỉ 
đường, hoạt động trong thành phố, tổ hợp danh từ 

2. Kĩ năng: Phát triển thêm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe những bài ngắn về đặc điểm hoặc ý tưởng về quần áo và trang sức bằng chất liệu lạ, trải 
nghiệm mua sắm ở trung tâm hoặc qua mạng, đặt tiệc nhà hàng và gọi đồ ăn, máy tính mới, bệnh nhân mô tả vấn đề về sức khỏe 

và bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn về phân loại quần áo, câu chuyện về một công ty bán hàng qua mạng, thực 
đơn nhà hàng, thực tế về máy tính, lời khuyên và chỉ dẫn. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về chất liệu làm quần áo và trang sức, đồ và nơi mua sắm, so sánh nhà hàng và gọi đồ ăn, so 

sánh điện thoại di động và khảo sát về máy tính, vấn đề về sức khỏe và tư vấn, chỉ đường và thăm thú thành phố.  
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết về ý tưởng dùng chất liệu lạ làm quần áo và trang sức, câu chuyện mua hàng qua mạng, 

quảng cáo tổ chức tiệc, thư điện tử, tư vấn trên trang trò chuyện, hướng dẫn. 

3. Thái độ 

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học. 
4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

8 Tiếng Anh A23 Học xong môn tiếng Anh 2.3 sinh viên nắm thêm một số kiến thức ngữ pháp, một số kiến thức văn hóa; phát triển thêm một số kỹ 
năng giao tiếp, từ đó giúp sinh viên tự tin và say mê học tập hơn, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ; và đạt chuẩn 

tiếng Anh A2 

1. Kiến thức: 
- Sinh viên tiếp nhận thêm các kiến thức ngữ pháp: 

+ Thời quá khứ tiếp diễn 

+ Tương lai gần 
+ Cấu trúc gợi ý 

+ Have to/don’t have to 

+ Phó từ chỉ phương thức 
- Sinh viên phát triển thêm vốn từ vựng về các chủ đề: 

+ Thời tiết, đặc điểm địa lý 

+ Động vật 
+ Truyền hình, mô tả người 

+ Báo, tạp chí, kết từ 

+ Môn học và hoạt động ở trường 
+ Thành viên trong gia đình 

+ Phó từ chỉ mức độ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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2. Kĩ năng: Phát triển thêm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe về thời tiết các nơi và Quái vật Hồ Loch Ness, cứu giúp động vật, mời nghe hòa nhạc và 

Nhân tố Bí ẩn, hoạch định và phê bình tạp chí, chuyến đi tham quan của trường và trường nội trú, người thân. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên đọc bài viết về tồn tại hay không tồn tại, một ngày may mắn, chương trình tìm kiếm tài năng, bài phê 
bình, một cách học khác, cây phả hệ. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể nói về thời tiết và hoạt động diễn ra vào một thời điểm quá khứ, kể chuyện tranh và mô tả động 

vật nuôi, kế hoạch tương lai và chương trình tìm kiếm tài năng, hoạch định tạp chí và kể chuyện trong phim-kịch-sách, hoạt động 
chuyến đi tham quan và bổn phận-ý kiến, thông tin về gia đình.  

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết về bài báo về động vật lạ, lá thư điện tử cho bạn, mô tả chương trình tìm kiếm tài năng, bài 

phê bình, bài báo về ngôi trường hoàn hảo, mô tả gia đình. 
3. Thái độ:  

- Tham gia đầy đủ và tích cực trên lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà 

- Có ý thức tự giác trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm/cặp. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học.4. Năng lực: Sinh viên củng cố và phát triển các năng lực: 

- Năng lực làm việc độc lập 
-  Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết bằng tiếng Anh 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ đạt chuẩn tiếng Anh A2 

9 Tin học 1. Kiến thức 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, 

sinh viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản 

lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để 

soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực 

tế; Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; 
Biết đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết 

chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình; - Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc 

học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2. Kĩ năng 

- Kỹ năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả; 
- Kỹ năng sử dụng sử dụng máy tính dựa trên các phần được học:  Sử dụng thành thạo hệ điều hành; Soạn thảo và trình bày văn 

bản; Thống kê và xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử; Soạn thảo và trình bày bài thuyết trình; Sử dụng Internet và thư điện tử. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực nghe giảng trên lớp, thảo luận. 

- Có ý thức tôn trọng bản quyền; 
- Có ý thức sử dụng CNTT để hỗ trợ việc học tập. 

4. Năng lực:  

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Năng lực tìm hiểu cá nhân người học, Năng lực tìm hiểu tập thể lớp chủ 
nhiệm, Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường, Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình, Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội) 

- Năng lực giáo dục (Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục) 

- Năng lực dạy học (Kiến thức, kĩ năng các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn, Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, 
Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn, Năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ 

dạy học) 

- Năng lực đánh giá trong giáo dục (Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục, Năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả 
giáo dục, Năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá) 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp (Năng lực  tự học tập, bồi dưỡng, Năng lực nghiên cứu khoa học, Năng lực công nghệ thông tin 

và truyền thông) 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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10 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức 

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các 

hành vi vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  

làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành       

11 Giải phẫu người 1. Kiến thức 
Hiểu biết cơ bản về hình thái và cấu tạo của cơ thể con người cùng với những quy luật phát triển cấu trúc cơ thể trong mối liên hệ 

với chức năng, với môi trường sống, hoạt động và sự tiến hóa. 

Hiểu được quy luật hoạt động của cơ thể trong các kỹ thuật động tác, phương pháp luyện tập mà còn hiểu biết sâu hơn về vấn đề 

sức khỏe, nâng cao trình độ kỹ thuật, phòng tránh chấn thương và phát hiện những hướng nghiên cứu mới thiết thực trong lĩnh 

vực giáo dục thể chất. 

Mô tả được sự khác nhau cơ bản giữa cơ thể người thường và VĐV.  
Giải thích được trong hoạt động TDTT chủ yếu tác động lên cơ quan, hệ cơ quan nào của cơ thể. 

Biết được tác dụng chính của cơ quan vận động và hệ các cơ quan khác trong hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 
Giải thích và sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với tình huống trong TDTT. 

Trình bày được điểm bám gốc và bám tận của các cơ chính. 

Trình bày được trong các bài tập thể thao bộ phận nào, cơ nào chủ yếu tham gia vào bài tập đó. 
Biết cách so sánh, phân biệt được các cơ quan trong cơ thể người và đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến các hệ cơ quan đó 

đối với sự phát triển thể chất của con người.  

Mô tả được các thành phần  tạo nên và thực hiện được một động tác hoàn chỉnh. 
Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức.3. Thái độ 

Có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 
đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  

- Năng lực dạy học (Mức độ cao): Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.  
* Năng lực đặc thù:  

- Năng lực nhận thức về Thể dục thể thao (TDTT): 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 
+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Năng lực dạy học TDTT: 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 
+ Năng lực sử dụng phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 

+ Năng lực phân tích thực hành và đánh giá kỹ thuật của bài tập 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp:  

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

12 Vệ sinh - Y học 
TDTT 

1. Kiến thức 
- Trang bị cho ng¬ười học những nội dung cơ bản và cơ chế tác động của các yếu tố vệ sinh môi trường bao gồm các yếu tố môi 

trường tự nhiên và môi trường xã hội; ngoài ra còn giúp người học lĩnh hội được những nội dung kiến thức cơ bản về y học thể 

dục thể thao để kiểm tra tập luyện TDTT có ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng và hình thái cấu trúc cơ thể người tham 
gia tập luyện. 

- Biết được các yêu cầu, ảnh hưởng của vệ sinh đối với môi trường dạy học TDTT ở các trường THPT. 

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và các bệnh lý thường gặp. 
- Học sinh nêu được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học. 

- Phân biệt được đặc thù xảy ra chấn thương gặp phải trong mỗi môn thể thao. 

- Hiểu sâu về quy luật của quá trình hồi phục và cách xử trí các chấn thương, tác dụng của thể dục chữa bệnh đối với quá trình hồi 
phục của cơ thể. 

2. Kĩ năng  

- Có kỹ năng xây dựng chế độ vệ sinh với những tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể nhằm ứng dụng những tác động có lợi và đề ra 
biện pháp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố môi trường vào quá trình giáo dục thể chất, cũng như trong các 

hoạt động TDTT quần chúng và công tác huấn luyện TDTT nhằm giữ gìn và tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng hoạt động 

thể lực và thành tích thể thao, đồng thời đề phòng được bệnh tật và các chấn thương không mong muốn xảy ra trong quá trình 
tham gia tập luyện. 

- Biết vận dụng các kiến thức vệ sinh có được vào quá trình tìm hiểu cá nhân người học và môi trường học. 

- Biết xử lý các chấn thương thường gặp trong quá trình dạy học, phân biệt được ở các môn thể thao nào thì hay gặp những chấn 

thương, bệnh lý nào và cách chẩn đoán các hiện tượng từ đó dự trù các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu các chấn thương và bệnh 

nếu gặp phải trong TDTT. 

- Trên cơ sở hiểu biết về kiến thức cơ bản của Vệ sinh – Y học TDTT, các giáo viên thể dục thể thao và huấn luyện viên sẽ vận 
dụng vào thực tiễn để thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đánh giá lượng vận động của VĐV qua các bài tập, buổi tập, 

chu kỳ tập … đồng thời sử dụng các phương pháp hồi phục sức khoẻ cho học sinh, người dân, VĐV để nâng cao sức khỏe, trình 

độ tập luyện và thành tích, phong trào thể thao. 
- Đánh giá được ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của con người.  

- Áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện quá trình giáo dục thể chất. 

3. Thái độ  
- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 

- Sinh viên có ý thức học tốt tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành, tham dự làm bài kiểm tra A2 
đạt điểm trung bình trở lên. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nội quy học tập. 

- Sinh viên có ý thức học tốt học phần Vệ sinh – Y họcTDTT để có thể tích lũy kiến thức cho quá trình dạy học các môn thể thao 

chuyên nghành … sau này. 
- Người học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 

bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục (Mức độ trung bình): 

+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  
+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 

+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 
- Nhóm năng lực dạy học TDTT   

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 
+ Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

13 Sinh lý người - Sinh 

lý TDTT 

1. Kiến thức 

Hiểu biết những kiến thức cần thiết từ đặc điểm sinh lý của cơ quan, các quy luật hoạt động của từng cơ quan và cả cơ thể để 

nhận thức và tổ chức đúng đắn cuộc sống của con người, bao gồm cả lao động, sinh hoạt và hoạt động TDTT. 
- Những kiến thức cần thiết về chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể con người do ảnh hưởng của luyện tập TDTT. 

- Giải thích được một số phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong tập luyện TDTT. 

2.  Kĩ năng 
- Vận dụng hiểu biết về chức năng của từng cơ quan trong cơ thể để ra bài tập phù hợp với từng đối tượng tập luyện 

- Biết vận dụng những kiến thức sinh lý người để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống  và hoạt động TDTT. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 
3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi.  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

* Năng lực đặc thù: 
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 
+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 

+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 
-  Năng lực lựa chọn phương pháp trong dạy học TDTT 

+ Năng lực kiểm tra đanh giá trong dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 
+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

14 Phương pháp toán 

học thống kê trong 

TDTT 

1. Kiến thức: Nắm bắt được kiến thức về thống kê và đo lường thể thao 

2.  Kĩ năng: Biết thu thập, phân loại, đo lường và xử lí thông tin để đưa ra được các kết luận thống kê có ý nghĩa . 

3.  Thái độ: Nghiêm túc, chủ động và tích cực trong học tập. 
4.  Năng lực: 

- Biết cách thu thập các số liệu và xử lí số liệu. 

- Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp và tối ưu nhất với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa. 
- Giải được một số dạng toán thống kê bằng máy tính cầm tay. 

- Hướng dẫn được người khác sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết được một số bài toán đơn giản trong các bài toán thống kê. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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15 Lịch sử và Quản lý 

TDTT 
1. Kiến thức  
- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội 

loài người. 

- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua 
các thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản 

của giáo dục nước ta. 
- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học. 

- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng. 

- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và 
trong trường học nói riêng. 

- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết 

đánh giá…), xử lý thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT. 

2. Kĩ năng 

- Tổng hợp phân tích sự kiện lịch sử, có sự phê phán và rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển TDTT đất nước nói chung và 
từng học sinh, sinh viên nói riêng. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động TDTT nhằm quảng bá tuyên truyền về lợi ích và phát huy tác 

dụng của TDTT trong đời sống xã hội và trong học sinh, sinh viên. 
- Góp phần hình thành kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn về TDTT. 

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin trong quản lý TDTT. 

3. Thái độ 
- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học giáo dục, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế. 

- Bồi dưỡng tính nguyên tắc, dân chủ và khoa học trong công tác. 

- Hình thành lòng yêu nghề nâng cao văn hóa thể chất và văn hóa sư phạm, mở rộng tầm hiểu biết chung và TDTT nói riêng. 
- Hiểu biết, tôn trọng, khiêm tốn trong quan hệ phối hợp. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi. 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

2 HK 1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

16 Tâm lý - Giáo dục 

học TDTT 

1.  Kiến thức: 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tâm lý học TDTT 
- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, nội dung) của đặc điểm tâm lý trong hoạt động GDTC và thể 

thao. 

- Nắm được những đặc điểm cơ bản các trạng thái tâm lý của vận động viên cũng như công tác huấn luyện tâm lý trong thể thao. 
+ Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục thể dục thể thao 

+ Nắm vững vai trò của giáo dục thể dục thể thao đối với sự phát triển nhân cách của người tập và vận động viên. 

2. Kỹ năng: 
- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn tâm lý học TDTT. 

- Vận dụng được kiến thức đã học vào công tác luyện tập và thi đấu thể thao 

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học thể dục thể thao và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức thể dục thể thao. 
- Hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm học tập, thảo luận xêmina liên quan đến kiến thức môn tâm lý học TDTT. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ: 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn: Trang bị cho học sinh những kiến thức bổ trợ liên quan đến tâm lý đại 
cương, tâm lý lứa tuổi, tâm lý học TDTT. 

+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực 

nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội.  

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn tâm lý học TDTT đối với hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Trang 

bị cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ TDTT, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT, năng lực nhận thức về giá 

trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học TDTT, năng lực sử dụng các phương tiện bài tập 

thể chất dạy học TDTT, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng lực lựa chọn phương pháp 

trong dạy học TDTT, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học TDTT, năng lực sử dụng công nghệ và các 
phương tiện hỗ trợ trong dạy học TDTT, năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào TDTT, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia tập luyện TDTT, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu thể thao trong 
và ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu 

khoa học. 

17 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thì của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương 

lai đơn)  

- So sánh hơn, kém và hơn nhất của tính từ và trạng từ 
- Mệnh đề quan hệ 

- Liên từ, liên từ tương quan 

- Câu bị động ở các thì 
- Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3 

- Câu tường thuật/ gián tiếp ở các thì 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng liên quan tới lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất.  
Sinh viên bổ sung, mở rộng vốn kiến thức về thể dục thể thao và giáo dục thể chất.  

2.  Kĩ năng:  
Môn học tập trung phát triển 2 kỹ năng (đọc hiểu, biên dịch) cho sinh viên. 

- Kỹ năng đọc hiểu: Sinh viên có thể đọc đoạn ngắn và văn bản có độ dài trung bình liên quan tới chuyên ngành giáo dục thể chất. 

Sinh viên có thể đọc hiểu ý chính của toàn đoạn hoặc toàn văn bản và đọc hiểu chi tiết.  
- Kỹ năng biên dịch: Sinh viên có thể dịch các đoạn và văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc và 

thuần Việt.  

3.  Thái độ:  
Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 
- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4.  Năng lực:  
Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

-  Năng lực làm việc nhóm 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tìm kiếm thông tin trên Internet.  

III Khối kiến thức chuyên ngành       

  Phần bắt buộc       

18 Điền kinh 1 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 

- Nắm vững lịch sử phát triển và xu thế phát triển môn điền kinh. 

- Hiểu được các phƣơng pháp giảng dạy chung trong điền kinh. 
- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao nghiêng mình, và nhảy cao 

úp bụng. 

- Hiểu được các bước xây dựng và phát triển chƣơng trình môn điền kinh. 
2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy 

cao úp bụng. 
- Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy cao. - Biết cách tổ chức và trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 

cao. 

3.Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho người học thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách tổ chức 

giảng dạy kỹ thuật ném bóng, chạy cự ly trung bình, nhảy cao nghiêng mình và nhảy cao úp bụng. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy cự ly trung bình và nhảy 

cao. 

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

19 Điền kinh 2 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nguyên lý kỹ thuật các môn chạy, nhảy và ném đẩy. 

- Biết được những vấn đề giảng dạy thể dục ở trường phổ thông. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 

vai - lưng hướng ném 

2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ 
vai - lưng hướng ném. 

- Biết cách tổ chức và trọng tài ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn than và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 

3.Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức giảng dạy kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi - ưỡn thân và đẩy tạ vai - lưng hướng ném. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy 

tiếp sức, nhảy xa và đẩy tạ. 
- Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

20 Thể dục cơ bản - 

Thể dục đồng diễn - 

Trò chơi và phương 
pháp giảng dạy 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cách tập trung hàng, nghi thức lên lớp, cách biến đổi đội hình đội ngũ trong quá 

trình di chuyển. Những kỹ năng cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Trang bị những kiến thức trong việc 
tổ chức đội hình tập luyện, cách biên soạn các màn biểu diễn tập thể.  

-Trang bị kiến thức tổ chức các trò chơi trong sinh hoạt tập thể. 

- Khả năng nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến nội dung môn học. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên thực hiện được kỹ năng điều khiển và khống chế tư thế của cơ thể. 

- Phát triển các năng lực về không gian và thời gian, năng lực định hướng. 
- Biết tổ chức các hoạt động tập thể, cách biên soạn và tổ chức các màn biểu diễn tập thể.Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập 

thể, cũng như trong quá trình rèn luyện thể lực. 

3. Thái độ 
   Tự giác tích cực ngoại khóa, tham gia các giờ lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài. Tích cực tham khảo tài 

liệu, biên soạn bài tập, tham gia học tập theo nhóm. 

4. Năng lực 

   Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

21 Âm nhạc vũ đạo, 
KVTT, Aerobic và 

PPGD 

1. Kiến thức  
- Sinh viên hiểu được khái niệm, nguồn gốc phát triển, tác dụng, ý nghĩa của việc tập luyện Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao 

&Thể dục Aerobic. 

- Vận dụng được phương pháp giảng dạy vào quá trình lên lớp. 
- Biên soạn được bài. 

- Vận dụng lý thuyết kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy môn học. 

2. Kĩ năng 
Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật múa cơ bản, các bài Thể dục và hai điệu nhảy Rumba, Chachacha. 

3. Thái độ 

Giáo dục cho các em thái độ tự giác, tích cực. tinh thần đoàn kết, lòng kiên trì. 
4. Năng lực    

- Năng lực chung 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Âm nhạc vũ đạo, Khiêu vũ thể thao &Thể dục Aerobic. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức một giải thi đấu môn Thể dục Aerobic 

- Năng lực đặc thù 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

22 Bơi lội 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 

-  Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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-  Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
-  Hiểu được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

-  Hiểu được phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi thể thao. 

-  Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 
-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 

-  Biết được phương pháp cứu nạn cứu hộ. 

-  Hiểu được các vai trò, đánh giá kết quả học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp phản hồi thông tin kiểm tra đánh 
giá. 

2.  Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
-  Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

-  Phát triển được các tố chất thể lực. 

-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn. 

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

- Vận dụng lý thuyết vào đánh giá kết quả học tập 

3. Thái độ 
- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 
thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 
-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
bơi thể thao. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

23 Bóng đá 1 và 
phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức  
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng đá ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng đá đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng đá. 

- Hiểu được chiến thuật tấn công – phòng thủ trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng đá. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng đá. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

-  Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng đá tại 

Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bóng đá. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

24 Bóng chuyền 1 và 

Phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 

- Có hiểu biết về lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn bóng chuyền trong việc phát triển các tố chất thể lực cho người 

tập. 
 -  Hiểu các điều luật cơ bản của môn bóng chuyền 

 -  Biết cách thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền 

 -  Biết giảng dạy kỹ thuật môn bóng chuyền 
 -  Biết cách tổ chức – trọng tài môn bóng chuyền 

 2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập 
bóng và kỹ thuật chắn bóng của môn bóng chuyền 

- Biết phân tích giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền 
 3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 

- Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 
 4. Năng lực  

* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng chuyền. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 
và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

25 Bóng bàn 1 và 

Phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 

tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4 Năng lực 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 
TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

26 Bóng rổ 1 và 

phương pháp giảng 

dạy 

1. Kiến thức 

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

-  Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
-  Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp chiến thuật cơ bản. 

-  Hiểu và vận dụng được phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ. 

- Hiểu được vai trò, các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá môn học. 
-  Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

-  Biết được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình môn học. 

2. Kỹ năng 
-  Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

-  Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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-  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
-  Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

-  Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

-  Lập được quy trình, tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá. 
-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 
Nam và trên thế giới. 

-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 
và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 
trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị của môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

27 Cầu lông 1 và 

phương pháp giảng 
dạy 

1. Kiến thức 

- Khái quát được vị trí,tác dụng và sự ra đời của môn Cầu lông. 
- Nắm được vai trò, tác dụng của Cầu lông đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Cầu lông. 

- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Cầu lông . 
- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông . 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Cầu lông . 

- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Cầu lông . 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản Cầu lông . 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông . 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

3. Thái độ 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tự giác tích cực trong giờ học thể dục và tập luyện TDTT. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật đã được học. 
- Năng lực đặc thù: Kết hợp, vận dụng thuần thục các kỹ thuật vào tập luyện và thi đấu cầu lông. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

28 Đá cầu 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  

- Biết rõ nguồn gốc, sự ra đời của môn Đá cầu ở Việt Nam. 

- Trình bày được vai trò, tác dụng của Đá cầu đối với sức khỏe và đời sống. 
- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Đá cầu tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Ghi nhớ được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Đá cầu. 
- Vận dụng được chiến thuật đá đơn, đá đôi, đôi nam nữ trong tập luyện và thi đấu Đá cầu. 

- Mô tả được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Đá cầu. 

- Trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Đá cầu. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Đá cầu tại 

Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 
chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 
- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Đá cầu. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

29 Cờ vua 1 và Phương 
pháp giảng dạy 

1.  Kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về môn Cờ vua 

- Nắm vững những nét bản chất (khái niệm, đặc điểm, nội dung, lịch sử và xu thế phát triển tại Việt Nam và trên thế giới) của Cờ 
vua. 

- Nắm vững phương pháp giảng dạy môn cờ vua và hiểu luật cờ quốc tế. 

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 
2. Kỹ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua. Chơi cờ vua còn giúp tăng cường các kỹ 

năng như: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi 
chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa dạng. Bên cạnh đó, cờ vua còn giúp cho các em tăng sự tự tin, tính kiên 

nhẫn, trí nhớ, lý luận, tư duy phản biện, khả năng quan sát, phân tích, sáng tạo, tập trung, kiên trì, tự chủ, thể thao, trách nhiệm, 

sự tôn trọng người khác, lòng tự trọng, ứng phó với thất vọng  và nhiều các ảnh hưởng tích cực khác tuy chúng rất khó đo lường 
nhưng lại tạo sự khác biệt lớn trong thái độ, động lực và thành tích của học sinh. 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 

quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

+ Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 
+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 

nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  
- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ 

vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 

lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 
kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 
ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 

học. 

30 Võ 1 và phương 

pháp giảng dạy 

1. Kiến thức  

-   Những hiểu biết về lịch sử, hệ tư tưởng, tinh thần, hệ phái và định hướng phát triển môn học. 

-   Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên môn cho từng nội dung môn học. 

-   Phương pháp sử dụng dụng cụ chuyên môn. 

-   Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên môn môn học. 
-   Phương pháp nhận xét đánh giá kết quả cơ bản môn học. 

-   Luật cơ bản và ứng dụng luật cơ bản. 

-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 
-   Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 

-   Phương pháp phân tích chuyên môn. 

-   Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên môn. 
-   Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương hướng phát triển tố chất chuyên môn phù hợp. 

2. Kĩ năng  
-   Xác định hướng tập luyện thông qua học tập lịch sử, hệ tư tưởng tinh thần của môn học 

-   Thực hành kỹ thuật chuyên môn cơ bản. 

-   Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn. 
-   Nhận biết và lựa chọn phương tiện phù hợp phát triển thể lực và tố chất chuyên môn môn học. 

-   Quan sát, phát hiện vấn đề, đánh giá quá trình tập luyện, thực hành chuyên môn. 

-   Phân biệt và thực hành luật cơ bản môn học. 
-   Thực hành trọng tài cơ bản môn học. 

-   Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

-   Giảng dạy chuyên môn. 
-   Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

3. Thái độ  

-   Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 
-   Chuyên cần cao. 

-   Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

-   Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 



1540 

 
-   Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 
4. Năng lực  

-   Năng lực chung gồm có: 

+Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành thói quen tập luyện và tổ chức tập luyện. 
+Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Hệ thống kiến thức cơ bản, phương pháp giảng dạy chuyên môn. 

+Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Có năng lực tổ chức tập luyện, hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn và phương pháp thi đấu, 

trọng tài chuyên môn. 
-   Năng lực đặc thù gồm có:. 

+Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 
+Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

  Các môn thể thao tự chọn (học kỳ 5,6,7)       

31 Điền kinh 3 1. Kiến thức 

- Nắm vững cơ sở huấn luyện các nội dung trong môn điền kinh. 
- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

2. Kỹ năng 
- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

-  Biết cách tổ chức và trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

3. Thái độ 
- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức giảng dạy kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài đi bộ thể thao và 

nhảy cao kiểu lưng qua xà. 

- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

32 Điền kinh 4 1. Kiến thức 
- Biết được phương pháp lấp kế hoạch giảng dạy và tuyển chọn vận động viên trong điền kinh. 

- Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

- Biết cách tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
2. Kỹ năng 

- Vận dụng tốt vào thực tiễn tổ chức giảng dạy và huấn luyện nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức và trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước và chạy vượt rào. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ trung thực, nghiêm túc tham gia học tập. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

4. Năng lực: 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực chung: 
+ Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài nhảy xa kiểu cắt kéo, 

nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 
- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn điền kinh đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 
+ Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

33 Thể dục 1 1. Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về môn học thể dục dụng cụ và phương pháp giảng dạy môn 

học. 
- Trang bị những phương pháp giảng dạy và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để sinh viên có thể đảm nhiệm tốt công tác 

giảng dạy, trang bị kiến thức về cách bảo hiểm và giúp đỡ người tập. Trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động các động tác 

trong thể dục dụng cụ. Phương pháp phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình giáo dục thể chất. 
2. Kĩ năng 

- Có năng lực thực hành các kỹ thuật động tác cơ bản của môn thể dục dụng cụ, hình thành khả năng bảo hiểm giúp đỡ cho người 

tập. 
- Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực chung hay những tố chất thể lực đặc thù của môn học.  

- Có khả năng xây dựng chương trình nội dung môn học phù hợp với từng đối tượng, vùng miền. 

3. Thái độ 

Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm. Trong quá trình tập 

luyện đòi hỏi sự tập trung, nghiêm túc đối với người tập và người bảo hiểm. 

4. Năng lực 
Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

34 Thể dục 2 1. Kiến thức 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 

giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 

- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 
giáo dục thể chất. 

2. Kĩ năng 

- Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những yếu tố mang tính hiệu quả trong giảng dạy và huấn luyện môn 
khiêu vũ thể thao và thể dục thể hình. Tạo kỹ năng tổ chức các cuộc thi, khả năng làm trọng tài, cũng như khả năng lên lớp của 

một người giáo viên. Tăng khả năng sáng tạo kết cấu bài thi phù hợp với trình độ và năng lực của người học. Giúp sinh viên biết 

cách biên soạn các động tác, các hệ thống bài tập nhằm phát triển thể hình cho người học.  
- Trang bị cho sinh viên kỹ năng về ghi chép, biên soạn giáo án lên lớp. 

- Trang bị các kỹ năng phát triển các nhóm cơ, nâng cao các điệu nhảy, kỹ năng biên soạn động tác và bài biểu diễn. 

3. Thái độ 
Sinh viên cần tích cực, tự giác trong quá trình tập luyện; tăng tính tập thể trong quá trình làm việc theo nhóm, thu tập tài liệu 

tham khảo. 

4. Năng lực 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học, năng lực dạy học về kiến thức kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, năng lực tổ chức 

các hoạt động xã hội. 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp ghi chép, các danh từ cơ bản trong khiêu vũ thể thao; phương pháp giảng dạy, biên soạn 
giáo án lên lớp; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Trang bị kiến thức cơ bản về thể dục thể hình, phương pháp giảng dạy, phát triển các tố chất vận động và xây dựng chương trình 
giáo dục thể chất. 

35 Bơi lội 2 1. Kiến thức 

- Hiểu được cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thể thao. 
- Hiểu được cách thức thực hiện kỹ thuật bơi ngửa và phương pháp giảng dạy. 

-  Biết được phương pháp huấn luyện kỹ thuật bơi. 

-  Biết được phương kiểm tra y học trong huấn luyện bơi thể thao. 
2.  Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ngửa. 

-  Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học  bơi thể thao ở 

Việt Nam và trên thế giới. 
-  Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

-  Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

36 Bơi lội 3 1. Kiến thức  

- Hiểu được các giai đoạn của kỹ thuật bơi bướm và phương pháp giảng dạy. 

- Hiểu được cách thức tuyển chọn vận động viên trẻ. 
- Hiểu được phương pháp huấn luyện vận động viên trẻ. 

- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học của môn học. 

- Biết tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài môn bơi thể thao. 
2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi thể thao. 

- Có năng lực vận dụng bài tập kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học bơi thể thao ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 
chức các hoạt động tập luyện môn Bơi thể thao ở nhà trường các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Bơi thể thao.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bơi thể thao. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bơi thể thao đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 
và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

37 Bóng đá 2 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
 4. Năng lực  

 * Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

38 Bóng đá 3 1. Kiến thức  

- Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Bóng đá. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Bóng đá. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng đá. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng đá. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Bóng đá. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Bóng đá tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Bóng đá.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 
phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Bóng đá ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

 4. Năng lực  

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
Bóng đá. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng đá.  

 * Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng đá đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

39 Bóng chuyền 2 1.      Kiến thức 

- Hiểu về chiến thuật bóng chuyền, chiến thuật tấn công, phòng thủ trong bóng chuyền. 
- Hiểu về huấn luyện chiến thuật bóng chuyền trong thi đấu. 

 2. Kỹ năng 
- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật cơ bản và nâng cao như đập bóng trung bình, chuyền bóng nghiêng mình, đập bóng xoay tay. 

- Thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật phòng thủ và tấn công  

3. Thái độ 
- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 

-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông:  Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 

tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

40 Bóng chuyền 3 1. Kiến thức 
- Hiểu biết về phát triển các tố chất thể lực trong bóng chuyền  

- Hiểu biết về giáo dục tâm lý cho người tập trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền 

- Hiểu biết về cách xây dựng kế hoạch giảng dạy bóng chuyền  
- Hiểu và nắm vững luật bóng chuyền hơi trong tập luyện và thi đấu 

2. Kỹ năng 

-  Thực hiện đúng, thành thạo các kỹ thuật nhảy chuyền,  nhảy phát bóng, đập bóng nhanh, đập bóng lao 
-  Thực hiện đúng, thành thao các bài tập chiến thuật nhóm, đồng đội trong thi đấu 

3. Thái độ 

- Tự giác, tích cực trong giờ học trên lớp, xây dựng kế hoạch và tự tập hằng ngày 
-  Biết ứng xử đúng mực trong hoạt động học tập với bạn bè 

4. Năng lực  

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng chuyền. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Sinh viên biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn bóng chuyền đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân 

và gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

41 Bóng bàn 2 1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 

- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 
và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  - Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để 
lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 

TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

42 Bóng bàn 3 1. Kiến thức 
- Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

- Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

- Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

- Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
- Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học Bóng bàn 
tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ 
- chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt 

và tổ chức các hoạt động dạy học môn Bóng bàn ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học. 
- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực 

* Năng lực chung: 
- Năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục:  Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, biết cách 
tổ chức môn bóng bàn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài bóng bàn. 

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận tức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng bàn đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
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- Năng lực phát triển nghề nghệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn hóa 
TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

43 Bóng rổ 2 1. Kiến thức  

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện. 
- Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật nâng cao. 

- Hiểu được đặc điểm phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao. 

2. Kỹ năng 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao môn bóng rổ. 

- Thực hiện được các bài tập chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
- Phát triển được các tố chất thể lực. 

3. Thái độ 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 
chiến thuật, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ chức các hoạt động 

tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  
- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuật 
trong môn Bóng rổ.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

44 Bóng rổ 3 1. Kiến thức  
-  Biết được chức năng quản lý hệ thống huấn luyện. 

-  Biết cách lập kế hoạch huấn luyện. 

-  Biết được phương pháp tuyển chọn VĐV trẻ. 
-  Biết tổ chức và hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật môn bóng rổ. 
- Thực hiện được bài tập chiến thuật trong tập luyện. 

- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng rổ. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
-  Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn Bóng rổ ở Việt 
Nam và trên thế giới. 

- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về kỹ - 

chiến thuật, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy 
và tổ chức các hoạt động tập luyện môn Bóng rổ ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 * Năng lực chung 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
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- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật, chiến thuất 

trong môn Bóng rổ.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Bóng rổ đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

45 Cầu lông 2 1. Kiến thức  

-  Hiểu rõ khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Phân loại được chương trình và mô tả được quy trình xây dựng chương trình môn học Cầu lông. 

- Nhận thức đúng về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Cầu lông. 

- Nắm vững về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông. 

- Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Có năng lực vận dụng kỹ - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Cầu lông. 

- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 
- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  

- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Cầu lông. 

- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ học. 

3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 
Cầu lông tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Cầu lông.  

- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao về kỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 
các hoạt động dạy học môn Cầu lông ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông.  

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

46 Cầu lông 3 1. Kiến thức  

Nắm vững kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu; Nắm vững kiến thức về lý luận - 

phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ; Nắm vững kiến thức về xây dựng kế hoạch và thiết kế giáo ấn huấn 
luyện. 

 2. Kĩ năng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và nâng cao, ứng dụng chiến thuật vào thi đấu, có khả năng huấn luyện về kỹ - chiến thuật – tâm lý – 
các tố chất thể lực cho đội tuyển, vận dụng tốt kỹ năng trong công tác giảng dạy môn Cầu lông sau khi ra trường, biết tổ chức thi 

đấu và trọng tài và thực hiện tốt công tác huấn luyện Cầu lông cho các giải phong trào, Hội khỏe các cấp. 

3. Thái độ 
Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV trẻ, tích cực 

tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất để sau này ứng dụng trong giảng 

dạy, huấn luyện học sinh các cấp. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: sinh viên có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Cầu lông . 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông .  

 * Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Cầu lông đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 

gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy sinh viên có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

47 Đá cầu 2 1. Kiến thức  

- Biết được các khái niệm về chương trình và phát triển chương trình. 
- Hiểu rõ về chương trình và mô tả được qui trình xây dựng chương trình môn học Đá cầu. 

- Trình bày được về quá trình kiểm tra đánh giá, xây dựng được các tiêu chí trong kiểm tra đánh giá Đá cầu. 

- Phân tích được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu. 

2. Kĩ năng 

- Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Đá cầu. 

- Sử dụng được kỹ - chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
- Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

- Phát triển được các tố chất thể lực. 

- Thực hành giảng dạy theo giáo án đã biên soạn.  
- Thực hành huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu 

- Hình thành kỹ năng tự tin khi giải quyết các nhiệm vụ của giờ học. 

3. Thái độ 
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển chương trình 

Đá cầu tại nhà trường phổ thông, có nhận thức nghiêm túc và đúng đắn trong kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu.  
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện nâng cao vềkỹ - chiến thuật, 

phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Đá cầu ở các cấp. 
- Chủ động tổ chức các hoạt động vận động trong giờ học. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
* Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 

Đá cầu. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 

hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT 

48 Đá cầu 3 1. Kiến thức  
- Biết được những kiến thức cơ bản về lý luận - phương pháp thể thao trẻ, tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ. 

- Trình bày được qui trình thiết kế giáo án huấn luyện trong Đá cầu. 

- Tổng hợp được kiến thức về huấn luyện chiến thuật, huấn luyện tâm lý trong quá trình thi đấu. 
2. Kĩ năng 

- Thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong Đá cầu. 

- Sử dụng kỹ - chiến thuật cơ bản và nâng cao trong thi đấu Đá cầu. 
- Thiết kế giáo án huấn luyện kỹ - chiến thuật – tâm lý – các tố chất thể lực cho đội tuyển. 

- Hoàn thiện công tác tổ chức thi đấu - trọng tài trong Đá cầu.  

3. Thái độ 
Thái độ học tập của sinh viên: Tích cực tập luyện nâng cao trình độ về chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động Giáo dục thể 

chất. 

Chủ động quá trình tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng vào giảng dạy và huấn luyện học sinh các cấp. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 
luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật cơ bản và 

nâng cao trong môn Đá cầu. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Đá cầu.  

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn Đá cầu đối với sự phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học GDTC và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các cơ sở, phòng văn 
hóa thông tin và du lịch hoặc các trung tâm TDTT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

49 Cờ vua 2 1.  Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giảng dạy môn cờ vua, phương pháp tính toán, khai thác các phương 
tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hiểu và vận dụng được những qui tắc trong tính toán cờ vua, cờ thế và phát triển các năng lực cần có trong cờ vua. 

2. Kỹ năng 
- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 

thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp thu các kiến thức môn cờ vua: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ 
năng đc hiểu, kỹ năng  suy nghĩ và giải quyết một tình huống thay đổi chưa từng xảy ra hay những khó khăn phức tạp luôn đa 

dạng.  

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 
3. Thái độ 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong qua trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 
quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy cờ vua. 

02   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 
nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội.  

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 

cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua nói riêng và các môn TDTT nói chung đối với sự phát triển thể chất, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và 
TDTT đối với việc giao lưu – liên kết xã hội. 

- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 
lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 

kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua , năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 
học 

50 Cờ vua 3 1.  Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề tấn công và phòng thủ trong cờ vua; công tác huấn luyện và tuyển 

chọn VĐV cờ vua; cách thức tổ chức một giải đấu và công tác trọng tài cờ vua. 
- Hiểu và nắm chắc luật cờ quốc tế. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng giảng dạy, huấn luyện cho học sinh cũng như đội tuyển cờ vua, kỹ năng khai thác và sử dụng 
thành thạo các phương tiện bổ trợ trong môn Cờ vua.  

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết :  kỹ năng tổ chức giải, điều hành giải đấu, công tác tổ chức trọng tài và thi đấu cờ vua… 

- Người học vận dụng được những kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn giảng dạy– huấn luyện  ở trường phổ thông. 

3. Thái độ 

- Người học phải có tinh thần tự giác, nghiêm túc, cầu thị trong quá trình học tập trên lớp. 

- Có ý thức và trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
- Tự giác trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Có thái độ tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè trong quá trình tham gia học tập. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ lên lớp, semina và các giờ ngoại khóa. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung: 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học:  Hình thành cho  học sinh, sinh viên khả năng tự học; tự nghiên cứu, khả năng giải 
quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích, biết cách tổ chức giảng dạy, huấn 
luyện cờ vua. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: Hình thành cho học sinh năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực 

nhận thức về giá trị của cờ vua đối với sự phát triển trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua đối với việc giao lưu – liên 
kết xã hội.  

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn cờ vua đối với sự phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo. Trang bị 
cho các em khả năng sự dụng ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về cờ vua, năng lực nhận thức về giá trị của 

môn cờ vua đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ, năng lực nhận thức về giá trị của cờ vua và TDTT đối với việc giao lưu – liên 

kết xã hội. 
- Năng lực dạy học TDTT: Trang bị cho các em năng lực hiểu biết về dạy học cờ vua, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện bổ trợ trong dạy học và huấn luyện, năng lực phân tích, điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người học, năng 

lực lựa chọn phương pháp trong dạy học cờ vua, năng lực vận dụng nguyên tắc và các hình thức trong dạy học cờ vua, năng lực 
kiểm tra, đánh giá trong dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Trang bị cho các em năng lực tổ chức và phát triển phong trào cờ vua, năng lực tổ chức vận 

động mọi người trong và ngoài nhà trường tham gia chơi cờ vua, năng lực tổ chức – trọng tài các giải thi đấu cờ vua trong và 

03   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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ngoài nhà trường, năng lực tự học, tự phát triển bản thân, năng lực xây dựng và phát triển chương trình, năng lực nghiên cứu khoa 
học. 

51 Võ 2 1. Kiến thức  

- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 
- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 

- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 
- Luật cơ bản và ứng dụng luật chuyên sâu. 

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 

- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 
- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu. 

2. Kỹ năng  

- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 
- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lực chuyên môn. 

- Thực hành luật môn học. 

- Thực hành trọng tài môn học. 
- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

- Giảng dạy chuyên sâu. 

- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 
- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

3. Thái độ  

Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 
Chuyên cần cao. 

Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung gồm có: 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ thêm chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có:. 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 
- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

52 Võ 3 1. Kiến thức  
- Phương pháp giảng dạy chuyên sâu. 

- Phương pháp tập luyện và tự tập luyện, biểu diễn chuyên sâu cho từng nội dung môn học. 

- Phương pháp phát triển thể lực, tố chất chuyên sâu. 
- Tiêu chí kiểm tra đánh giá chuyên sâu. 

- Luật và ứng dụng luật chuyên sâu. 

- Thực hành chiến thuật, thi đấu, trọng tài chuyên sâu môn học. 
- Phương pháp phát triển môn học sáng tạo cơ bản thông qua ứng dụng các điều kiện sống, tự nhiên. 

- Phương pháp xây dựng và thiết kế chương trình tập luyện, nghiên cứu khoa học chuyên sâu. 

2. Kĩ năng  
- Thực hành kỹ thuật chuyên sâu môn học. 

- Tự tập luyện và kết hợp với phương tiện, dụng cụ chuyên môn phát triển, hoàn thiện kỹ thuật, tố chất, thể lựcchuyên môn. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Thực hành luật môn học. 
- Thực hành trọng tài môn học. 

- Sáng tạo và kết hợp với các điều kiện sẵn có phát triển chuyên môn. 

- Giảng dạy chuyên sâu. 
- Thiết kế chương trình tập luyện và kế hoạch phát triển  môn học. 

- Thực hành chiến thuật và  thi đấu chuyên môn. 

- Định hướng nghiên cứu khoa học chuyên môn. 
3. Thái độ  

- Yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đúng quy định môn học về vấn đề tư tưởng và luật bắt buộc đối với người tập võ. 

- Chuyên cần cao. 
- Nghiêm túc thực hiện quy định trong tập luyện. 

- Chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

- Tích cực tìm và nghiên cứu tài liệu chuyên môn. 

4. Năng lực  

* Năng lực chung gồm có: 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho học sinh thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập 

luyện. 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu các kỹ thuật trong môn 
học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài chuyên môn. 

* Năng lực đặc thù gồm có: 
- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn học đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia 

đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 

hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

IV Khối kiến thức nghiệp vụ       

  Phần bắt buộc       

53 Tâm lý học 1 1. Kiến thức 
- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

-    Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

-    Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
-    Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách. 

2. Kĩ năng 

-    Hình thành kỹ năng tự đọc, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học 
-    Hình thành kỹ năng phân tích và vận dụng tri thức tâm lý học để giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc sống 

và giáo dục. 
-    Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ  

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học 
-    Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của tâm lý học 

đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
-  Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng 

-  Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, ứng dụng 

vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, dạy học…   
-   Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khi 

đi thực tập sau này.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

54 Tâm lý học 2 1. Kiến thức 

   Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, 
những đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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cách người giáo viên THPT 
2. Kĩ năng 

     Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp 

tổ chức dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, 
tu dưỡng tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

     Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, 
lòng yêu nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp 
các lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

55 Giáo dục học 1 1. Kiến thức 
 Nắm vững Những tri thức khoa học về giáo dục – quá trình giáo dục con người; về giáo dục học – khoa học về giáo dục con 

người; hệ thống giáo dục quốc dân; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 

- Kĩ năng tham gia tích cực vào tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; các 

lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường tổ chức.; 
- Có kĩ năng tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của nhà trường;  

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và của người thầy giáo trong  nhà trường; 

- Biết sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung; 
- Tận tuỵ, có trách nhiệm với công việc được giao; 

- Trung thực trong học tập và trong báo cáo kết quả các công việc được giao;  

- Thẳng thắn, khách quan, trung thực trong đánh giá người khác, trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống và 

trong học tập; 

3. Thái độ 

- Tin tường và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học 
tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm  để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường 
- Có trách cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân và nhà trường  

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề. 

- Học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Có ý thức giữ gìn danh 
dự, lương tâm nhà giáo; 

- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 
HS. 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng; chủ trường của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục và đào tạo   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Hình thành cho sinh viên năng lực  giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

-  Phẩm chất chính trị Trách nhiệm công dân Đạo đức nghề nghiệp  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

56 Giáo dục học 2 1. Kiến thức 

- Nắm vững những tri thức về hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học trong nhà trường trung học.. 
- Nẵm vững những tri thức khoa học về người giáo viên chủ nhiệm lớp và người giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 
-  Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục 

-  Kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục và điều chỉnh quá trình giáo dục 

3. Thái độ 
- Hình thành cho sinh viên ý thức học tập trên lớp và ở nhà; 

- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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HS. 
- Hình thành cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp; thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong qua trình dạy học 

- Yêu thương và giúp đỡ học sinh trong quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông, coi học sinh như người thân trong gia đình 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

-  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

57 Phương pháp 

NCKH chuyên 

ngành GDTC 

1. Kiến thức 

- Cung cấp những hiểu biết về khái niệm, phân loại khoa học TDTT nói riêng và phương pháp NCKH TDTT như phương tiện 

quan trọng nhằm đổi mới hoạt động sư phạm của cán bộ, giáo viên. 
- Những hình thức cơ bản về phương pháp NCKH; khái niệm, phân loại, xác định đề tài NCKH, soạn đề cương, cách viết và trình 

bày đề tài NCKH. 

- Các phương pháp NCKH thường dùng trong khoa học TDTT: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, quan sát sư phạm, 
Phương pháp dùng bài thử, Phương pháp nghiên cứu tâm lý, y sinh, phương pháp thực nghiệm sư phạm và toán học thống kê để 

xử lý số liệu. 

- Những đặc điểm công tác NCKH GDTC trường học. 
2. Kỹ năng 

-  Ðọc sách và ghi chép thông thường 

-  Lựa chọn đề tài và lập đề cương nghiên cứu. 
-  Hình thành kỹ nãng, lập phiếu hỏi và tổ chức phỏng vấn. 

-  Thực hiện một số bài thử (test) động lực, tâm lý và y sinh. 

3. Thái ðộ 
 - Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung  

- Năng lực dạy học 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 
-   Năng lực dạy học TDTT 

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

58 Thực hành sư phạm 
1 (GVCN) 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 
thông 

2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình 

thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 
3. Thái độ 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 
-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

-  Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

59 Thực hành sư phạm 

2 (giảng dạy) 

1. Kiến thức 

-  Sinh viên hiểu được về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 

-  Hiểu được bản chất và phương pháp dạy học tích cực. 
- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác giảng dạy môn học GDTC. 

- Biết được nghiệp vụ sư phạm trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học.  

- Biết nội dung chương trình và cấu trúc mạch chương trình môn học GDTC ở trường phổ thông. 
- Biết tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 

-  Biết đánh giá được hiệu quả một giờ GDTC 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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2. Kỹ năng  
-  Phân tích và vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn thể thao trường học. 

- Thực hiện được phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài 1 giải đấu, trận đấu. 

- Thực hành chức hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục thể chất 
3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của môn học thực hành sư phạm đối với 

hoạt động nghề nghiệp sau này. 
- Thái độ học tập của học sinh: Yêu cầu học sinh tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để có kiến thức cơ bản về lý 

luận, phương pháp giảng dạy, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, sau khi ra trường có khả năng giảng dạy và tổ 

chức các hoạt thể dục, thể thao ở nhà trường các cấp. 
-  Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.  

- Giúp học sinh đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

-   Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian. 

-  Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 * Năng lực chung 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học: Hình thành cho người học tác phong của nhà giáo, thói quen tự tu dưỡng và tổ chức 

cho mọi người tham gia tự rèn luyện NVSP. 
- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông: Học sinh có khả năng phân tích, giải thích và làm mẫu kỹ thuật các môn thể 

thao trường học. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: Học sinh biết cách tổ huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao 
trường học. 

 * Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT: Nhận thức về giá trị môn thể thao đối với sự phát triền xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và 
gia đình. 

- Năng lực dạy học TDTT: Biết cách tổ chức, giảng dạy giờ học giáo dục thể chất và đánh giá kết quả giảng dạy. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp: Ngoài giảng dạy học sinh có thể chọn làm công tác phong trào TDTT tại các sở, phòng văn 
hóa TT và DL hoặc các trung tâm TDTT. 

60 Phát triển chương 

trình và KTĐG 

trong GDTC 

1. Kiến thức 

- Hiểu biết được các khái niệm về chương trình theo cách phân loại khác nhau tương ứng với cách tiếp cận khác nhau về xây 

dựng phát triển chương trình. 
- Hiểu biết vị trí của chương trình trong hoạt động đào tạo. 

- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo: Mục tiêu nội dung, thời lượng, quy trình, yêu cầu kiểm tra đánh giá… nội 

hàm chất lượng đào tạo của chương trình. 
- Khái quát hóa được các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình. 

- Tổng hợp được quy trình xây dựng và phát triển chương trình. 
-       Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục ở bậc phổ thông. 

2.  Kĩ năng 

- Sử dụng kiến thức về xây dựng chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học GDTC hiện hành ở trường phổ thông; 
cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình. 

- Tổ chức kiểm tra đánh giá môn học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 

- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

4. Năng lực  
* Những năng lực chung : 

- Năng lực dạy học: 

+ Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
+ Năng lực vận dụng phương pháp phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

+ Năng lực quản lý lớp học 

* Những năng lực đặc thù: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 
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-   Năng lực nhận thức về TDTT 
-   Năng lực dạy học TDTT 

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

61 Hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo 

ngành GDTC 

1. Kiến thức 
 - Tìm hiểu được những vấn đề về lý luận trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Hiểu được cơ sở phương pháp luận nghiên cứu hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Khái quát được vị trí, vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
- Hiểu rõ về thực trạng và nhu cầu phát triển của môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 

- Trình bày được các quan niệm về xây dựng chương trình của các nước trên thế giới 

- Hiểu rõ về nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Trình bày hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Vận dụng cách đánh giá hoạt động trải nghiệm theo chủ đề 

2. Kĩ năng 
- Có khả năng quan sát, nghiên cứu và tư duy tích cực khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại 

- Thiết kế được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề. 

- Thực hành được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Tự tin giải quyết các nhiệm vụ một hoạt động trải nghiệm 

- Chủ động tổ chức các hoạt động giáo trong thực hành trải nghiệm 

- Có khả năng đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 
3. Thái độ 

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về tầm quan trọng và sự phát triển của môn học trải nghiệm 

sáng tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 
- Thái độ học tập của sinh viên: Yêu cầu sinh viên tích cực học tập, tự giác nghiên cứu và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên 

môn, sau khi ra trường có khả năng truyền đạt và giúp học sinh tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp. 

- Biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, môn học và đặc biệt là chính bản thân người học.   

- Góp phần giúp sinh viên biết tự đánh giá năng lực bản thân, biết so sánh tự đối chiếu và đối chiếu. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

* Năng lực chung 
- Năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội. 
* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 

- Năng lực dạy học TDTT. 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

62 Lý luận và phương 

pháp GDTC 

1. Kiến thức  

-   Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành GDTC: Cơ sở lý luận, phương tiện, phương pháp các nguyên tắc dạy 
học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất thể lực và hình thức buổi tập TDTT. 

-   Nắm vững được nguồn gốc, bản chất và vai trò tác động của GDTC đối với đời sống, xã hội của con người. 

-   Nắm vững nội dung của các phương tiện GDTC, phân tích đánh giá hiệu quả của các bài tập TDTT để tổ chức tập luyện đáp 
ứng yêu cầu phát triển thể chất cho mọi đối tượng. 

-   Nắm vững được đặc điểm cơ bản của các phương pháp GDTC. Phân tích và lựa chọn các phương pháp trong quá trình tổ chức 

dạy học, tập luyện, các buổi tập TDTT và phát triển tố chất thể lực. 
-   Nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức dạy học GDTC và phát triển tố chất thể lực cho 

mọi đối tượng.  

-   Nắm vững đặc điểm cơ bản về dạy học động tác trong GDTC. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng những kiến thức cơ bản vào các lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như dạy học, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa 

và phong trào TDTT trường học. 
- Kỹ năng phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp GDTC và vận dụng các nguyên tắc vào quá trình giảng dạy và 

phát triển tổ chất thể lực (thể chất) cho học sinh, sinh viên. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng  những kiến thức cơ bản về chuyên nghành GDTC vào học tập, nghiên 
cứu (Làm công tác TDTT sau này) giảng dạy và công tác TDTT sau này. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu.  

4. Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực dạy học 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học 
+ Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tư duy, phản biện, sáng tạo 

* Những năng lực đặc thù: 

-   Năng lực nhận thức về TDTT 
-   Năng lực dạy học TDTT 

-   Năng lực phát triển nghề nghiệp 

63 Phương pháp GDTC 

- Thể thao trường 
học 

1. Kiến thức 

-   Trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về chuyên nghành GDTC đã được trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản nhất về GDTC – thể thao  trường học: 

-   Hiểu biết về đặc điểm dạy học động tác và giáo dục các tố chất thể lực trong GDTC trường học. 

-   Phân tích, lựa chọn các bài tập TDTT, các phương pháp dạy học động tác để tổ chức giảng dạy và phát triển các tố chất thể lực 
phù hợp với mọi đối tượng học sinh, sinh viên.  

-   Trình bày được những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại. 

2. Kĩ năng 

- Sử dụng những kiến thức cơ bản về chuyên ngành GDTC và những kiến thức cơ bản về GDTC – thể thao trường học vào các 

lĩnh vực cụ thể của chuyên ngành như giảng dạy, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa và phong trào TDTT trường học. 

-   Lựa chọn phân tích và vận dụng những kiến thức về GDTC – Thể thao vào giảng dạy, phát triển thể chất cho các đối tượng học 
sinh, sinh viên. 

-   Biết khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và vận dụng vào giảng dạy, tổ chức tập luyện phong trào phù hợp 

vùng miền và có hiệu quả. 
-   Tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức GDTC vào học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân 

sau này. 

-   Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT ban hành. 
- Sử dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa. 

- Biết sử dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 
ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa, vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 
- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

- Giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 
4. Năng lực  

* Năng lực chung 

   - Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực nhận thức về TDTT. 
- Năng lực dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

64 Thực tập sư phạm 1   3 HK5   

65 Thực tập sư phạm 2   4 HK8   

  Các môn tự chọn khối kiến thức nghiệp vụ (học trong kỳ 5,6)       

66 Rèn luyện NVSP 

TX 

  2     

67 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 
 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ 

năng giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

      Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 

       Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ 
năng giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 
học sinh (chẩn đoán, đáp úng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

68 Thể dục chữa bệnh 1. Kiến thức 
-   Giải thích được các nội dung cơ bản về Thể dục chữa bệnh (TDCB): Khái niệm TDCB, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển; 

nguyên tắc-phương pháp sử dụng; cách thức lựa chọn động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống 

chỉ định khi sử dụng TDCB. 
-   Biết được đặc điểm hoạt động của hệ tim mạch-hệ tuần hoàn. 

-   Giải thích được cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định và chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB vào công tác 

điều trị bệnh của hệ hô hấp-hệ tuần hoàn. 
-   Nêu được khái niệm chấn thương phầm mềm, chấn thương phần cứng. 

-   Xác định rõ các bước, nguyên tắc, phương pháp sơ cứu những đối tượng bị đuối nước. 

2. Kĩ năng 
-   Sử dụng có hiệu quả nội dung cơ bản của TDCB phù hợp với từng loại bệnh 

-   Xác định được đặc điểm của TDCB đối với từng hệ cơ quan trong cơ thể (nhất là hệ tuần hoàn-hệ hô hấp và các cơ quan vận 

động). 
-   Phân loại được chấn thương phần mềm, chấn thương phần cứng. 

-   Mô tả được cơ chế tác dụng của TDCB tác động lên các cơ quan vận động. 

-   Xây dựng bài tập thể dục chữa các bệnh xương khớp. 
-   Sử dụng thành thạo, tuân thủ nguyên tắc, cơ bản đúng kỹ thuật sơ cứu (hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…) những 

trường hợp bị đuối nước. 

-   Thực hiện thành thạo kỹ thuật tự vệ, cứu đuối. 
-   Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

3. Thái độ 

Có ý thức học tốt học phần TDCB và kỹ năng cứu đuối nước để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  
sau này. 

Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 
+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 
+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT. 

+ Năng lực sử dụng các phương tiện bài tập thể chất dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp. 
+ Năng lực tự học và phát triển bản thân. 

+ Năng lực nghiên cứu khoa học. 

69 Dinh dưỡng thể thao 
và sức khoẻ 

1. Kiến thức 
- Nêu được tác dụng của các chất dinh dưỡng 

- Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, VĐV trong các hoạt động đặc thù. 

- Sử dụng thành thạo các kiến thức dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khỏe VĐV đội tuyển tham gia hội khỏe, và công tác 
nghiên cứu khoa học TDTT. 

- Phân biệt rõ về nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

2. Kĩ năng 
- Mô tả được khái niệm, đặc điểm dinh dưỡng của đối tượng thiếu niên, nhi đồng, VĐV. 

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong bài học. 

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.  
- Đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa dinh dưỡng với thể thao, dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ.  

- Thực hiện đúng, đảm bảo nguyên tắc khi dùng dược chất để hồi phục. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. 

- Biết cách ghi chép khi đọc sách và tìm tài liệu tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

- Tuyên truyền về yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp đáp ứng dinh dưỡng cho mọi người. 

- Thiết lập được chế độ dinh dưỡng cho đội tuyển, môn mà mình phụ trách. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt học phần Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe để có thể tích lũy kiến thức cho công tác giảng dạy và huấn luyện  

sau này. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy 

đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu 

4. Năng lực  
* Những năng lực chung: 

- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục ( Mức độ trung bình): 
+ Năng lực tìm hiểu cá nhân người học.  

- Năng lực giáo dục (Mức độ cao): 

+ Năng lực giáo dục qua dạy học môn học  
- Năng lực dạy học (Mức độ cao): 

+ Kiến thức kỹ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

* Năng lực đặc thù:  
- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT 

+ Năng lực nhận thức về giá trị của TDTT đối với sự phát triển thể chất 

- Nhóm năng lực dạy học TDTT 
+ Năng lực hiểu biết về dạy học TDTT 

- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 
+ Năng lực nghiên cứu khoa học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

70 Tâm lý học giới tính 1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quan về tâm lý giới tính, một nội dung liên quan rất chặt chẽ đến môn học tâm lý học 

phát triển. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tâm lý học giới tính; Tâm lý giới tính 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi; Đặc điểm của tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực.    
2. Kĩ năng: Phân tích được sự khác biệt trong đặc điểm tâm giới tính và thực hành xử lý các tình huống thể hiện sự khác biệt về 

tâm lý giới tính trong một số lĩnh vực như hôn nhân, giáo dục, ngành nghề. Thêm vào đó sinh viên cần phát triển các kỹ năng 

phân tích mối liên quan của kiến thức của môn tâm lý học giới tính với các môn học khác. 
3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 

thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tâm lý trong nghiên cứu về con người, bộc lộ ở khía cạnh giới và giới tính.  

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt tâm lý trong 
yếu tố giới tính, phân tích được mối liên quan giữa sự khác biệt trong yếu tố giới tính và yếu tố giới.  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

71 Kỹ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 
lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 

cho học sinh THPT 

1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường 

đang đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về 
tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học 

đường.  

2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực 
hành trên lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học 

đường.  

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ 
sự yêu thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong 

những công việc đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình 

thành được ý thức đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn này 
4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm 

trong một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên 

cần hiểu biết về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

72 Tiếng việt thực hành 1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, 

về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho 

người học một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và 

tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự 

học, tự nghiên cứu. 
3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng 

tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là 

trong học tập, nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần 

73 Ứng dụng CNTT 

trong dạy học thể 
dục 

1. Kiến thức  

- Hiểu được tính năng của phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm xử lý audio, video;  
- Nắm vững những nội dung về xử lý văn bản: Làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ, 

vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ;  
- Nắm vững những nội dung về bảng tính điện tử: thống kê số liệu bằng cách sử dụng hàm thống kê và các hàm trong cơ sở dữ 

liệu;  

- Nắm vững những nội dung về trình chiếu: Xây dựng nội dung bài thuyết trình hiệu quả, chèn biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong 
trang thuyết trình, chèn các đối tượng đồ họa, âm thanh vào trong trang thuyết trình, làm việc với Slide Master.  

2. Kĩ năng  

- Sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động) để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài 
giảng điện tử;  

- Biết sử dụng các phần mềm cắt xén audio và video để phục vụ cho việc soạn bài giảng điện tử;  

- Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word;  
- Biết sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu;  

- Biết tạo bải giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint.  

3. Thái độ 
- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT vào dạy học thể dục ở trường phổ thông  

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  
- Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn  

- Năng lực dạy học phân hoá  
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học  

V Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế       

74 Y sinh học TDTT 1. Kiến thức 

- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường; phân loại 
và đặc tính sinh lý của bài tập thể thao, cơ sở sinh lý của các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh 

lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động thể dục thể thao;  kiểm tra chức năng hệ tuần hoàn – hệ hô hấp – thần kinh – thần kinh-cơ 
và kiểm tra y học sư phạm, phòng chống và xử lý chấn thương trong hoạt động TDTT, các trạng thái bệnh lý và phương pháp 

thúc đẩy quá trình hồi phục trong hoạt động TDTT. 

- Hiểu biết cơ sở lý luận khoa học cơ bản về Y sinh học TDTT. 
- Biết được tầm quan trọng của vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trong hoạt động TDTT. 

- Mô tả và phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và 

thi đấu TDTT. 
- Trình bày được các phương pháp kiểm tra y học sư phạm và phương pháp kiểm tra y học đối với một số hệ cơ quan trong hoạt 

động TDTT. 

- Có hiểu biết về các nguyên nhân, cơ chế, cách phòng chống, xử trí ban đầu và điều trị các trạng thái bệnh lý, chấn thương trong 
hoạt động TDTT. 

2. Kĩ năng 

- Trình bày được cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý – y học TDTT. Từ 
đó tổ chức đúng việc tập luyện một cách khoa học. 

- Sử dụng kiến thức thu được để giải thích các hiện tượng, trạng thái bệnh lý xảy xa trong hoạt động TDTT. 

- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý xảy ra trong hoạt động TDTT. 

- Vận dụng các biện pháp phòng ngừa, xử trí ban đầu và điều trị chấn thương trong TDTT. 

- Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá 

trình giáo dục thể chất để phân loại đối tượng học sinh. 
- Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý 

cùng với yêu cầu đối với các học sinh một cách phù hợp nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT. 

- Có thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức. 
3. Thái độ 

- Có ý thức học tốt tích lũy kiến thức cho chương trình y sinh học TDTT vào công tác giảng dạy, huấn luyện  sau này. 

- Tham dự đầy đủ các giờ học chính khoá ở trên lớp, các giờ thực hành và các bài kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy 
định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Ng¬ười học phải có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn 

bị bài ở nhà đầy đủ, xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
- Có niềm tin, tình cảm nghề nghiệp trong tương lai cho người học. 

4.  Năng lực  

* Những năng lực chung: 
* Năng lực đặc thù:  

- Nhóm năng lực nhận thức về TDTT  

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ TDTT 
+ Năng lực hiểu biết và tổng hợp kiến thức về TDTT 

+ Năng lực điều chỉnh lượng vận động phù hợp với người tập 

+ Năng lực kiểm tra đánh giá trong dạy học TDTT 
- Nhóm năng lực phát triển nghề nghiệp   

+ Năng lực tự học và phát triển bản thân 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

75 Lý luận và phương 
pháp TDTT trường 

học 

1. Kiến thức 
- Trang bị những vấn đề chung về lý luận và phương pháp thể dục, thể thao trường học và phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong GDTC ở nhà trường phổ thông. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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- Nêu các đặc điểm cơ bản, hình thức và phương pháp hoạt động TDTT ngoại khóa. 
- Hiểu được các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao trên cơ sở nhận biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

- Phân tích các giai đoạn và tiến trình nghiên cứu khoa học GDTC trong nhà trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp thể thao trường học vào tổ chức các hoạt động thể thao ngoại 

khóa, tuyển chọn huấn luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường và ngoài trường học. 

- Biết vận dụng những điều kiện về cơ sở vật chất, đặc điểm học sinh, lựa chọn các môn thể thao phù hợp vào tổ chức hoạt động 
ngoại khóa và tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng các cấp. 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng để cảm hóa vận động học sinh, giáo viên tại nhà trường và nhân dân địa phương tích cực tham 

gia tập luyện TDTT. 
- Kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao trong chương trình GDTC phổ thông. 

- Lựa chọn những vấn đề trong hoạt động TD, TT ở nhà trường phổ thông làm đề tài đề nghiên cứu.  

3. Thái độ 

- Có tinh thần, thái độ tự giác học tập nghiên cứu để vận dụng trong công tác sau khi ra trường, có thái độ nhận thức về môn học 

đúng đắn. 
- Xây dựng niềm tin và tình cảm nghề nghiệp cho giáo viên TDTT trong tương lai. 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

4. Năng lực  
* Năng lực chung 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 
- Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội. 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức về TDTT. 
- Năng lực dạy học TDTT. 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần 

Cử nhân GDTC (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Khối kiến thức đại cương 22     

1 TRIẾT HỌC MÁC 

– LÊNIN 

1. Mục tiêu học phần 

Người học có những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

Giúp cho người học có thể giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn trên cơ sở vận dụng thế 
giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 

Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - 

Lênin trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học 

phần. 
Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác. 

Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin. 

Giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc và thích ứng được với các điều kiện chính 
trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước dựa trên quan điểm của triết học Mác – Lênin. 

Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

ở Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin. 
Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã 

hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

2 KINH TẾ CHÍNH 

TRỊ MÁC - LÊNIN 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần 

Phân tích được những nội dung cơ bản của   kinh tế chính trị Mác – Lênin 
Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

3 CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI KHOA HỌC  

1. Mục tiêu học phần 

Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH 
Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào giải thích 

những vấn đề thực tiễn về CNXH. 

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để giải thích được những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 

Tích cực tham gia học tập và nghiên cứu CNXH khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

4 TƯ TƯỞNG HỒ 
CHÍ MINH 

1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 
Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức, tham gia các hoạt động học tập về các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

5 LỊCH SỬ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT 

NAM  

1. Mục tiêu học phần 

Người học có những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  
Người học có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy 

luật lịch sử vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng cho người học lòng tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 
của Đảng. 

Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(1930 – 2018). 

Vận dụng được những kiến thức về lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong 
công việc và cuộc sống. 

Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

6 TIẾNG ANH A21 1. Mục tiêu học phần 
Có năng lực quản lý lớp học 

Có năng lực lựa chọn và sử dụng công cụ dạy học  

Có năng lực lập kế hoạch bài học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích và đánh giá được sự phù hợp và hiệu quả của các kỹ thuật quản lý lớp học 

Phân tích và đánh giá được sự phù hợp và hiệu quả của các công cụ hỗ trợ dạy học 

Phân tích được các nguyên lý dạy học tiếng Anh 
Xác định và viết được mục tiêu bài học 

Lựa chọn được các hoạt động dạy học phù hợp với mục tiêu bài học và trình độ của học sinh 

Sắp xếp các hoạt động dạy học theo tiến trình phù hợp  
Soạn giáo án một bài dạy tiếng Anh hoàn chỉnh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh 

Thể hiện thái độ nghiêm túc và tích cực trong các hoạt động học tập 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

7 TIẾNG ANH A22 1. Mục tiêu học phần 
Nắm được kiến thức tiếng Anh cơ bản về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học. 

Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản: Nghe-Nói-Đọc-Viết 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 

Có thái độ học tập nghiêm túc 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 
Có khả năng thuyết trình 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 
nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các 

thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử 

dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy 

đủ. 
Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: Năng lực làm việc độc lập; Năng lực làm việc nhóm; Năng lực diễn thuyết; 
Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

8 TIẾNG ANH  A23 1. Mục tiêu học phần 

Nắm được kiến thức tiếng Anh cơ bản về Ngữ pháp, tự vựng, đất nước học.  
Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản: Nghe-Nói-Đọc-Viết 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

Có khả năng tự học, tự quản lý kế hoạch học tập 
Có thái độ học tập nghiêm túc 

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

Có khả năng thuyết trình 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh viên có thể 

nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng cáo, các 

thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp, sử 
dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc công 

việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy 

đủ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học. 

9 TIN HỌC 1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, 
chương trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như 

một số phần mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và 

cấu trúc của một Email. 
Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ 

năng khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 
việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính 
để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 

Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản 

lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  
Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng 

được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông 
tin cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. 

Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào 

trong trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, 

in ấn và trình diễn bản trình chiếu. 

Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 

Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

10 PHÁP LUẬT ĐẠI 

CƯƠNG  

1. Mục tiêu học phần 

Người học có những kiến thức cơ bản về vấn đề lý luận chung nhà nước và pháp luật và một số bộ luật quan trọng trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 
Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 

Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 
Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

II.1. Khối kiến thức của nhóm ngành 

11 GIẢI PHẪU 
NGƯỜI 

1. Mục tiêu học phần 
Ghi nhớ các kiến thức cơ bản về hệ vận động và hệ cơ quan nội tạng như hình thái, cấu tạo, cấu trúc, chức năng của cơ thể con 

người cùng với những quy luật hoạt động, phát triển của nó trong cơ thể người theo thời gian. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của môn học GDTC đối với phát triển con người, xã 
hội và sức khỏe cộng đồng trong. 

Sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp từng tình huống trong quá trình dạy học GDTC nhất là trong phân tích, đánh giá tác dụng 

của kỹ thuật, môn thể thao lên cơ thể người học. 
Biết sử dụng kiến thức môn học để đánh giá ảnh hưởng của hoạt động GDTC đến cơ thể người tập, thông qua các cơ quan, hệ cơ 

quan trong cơ thể người. 

Kiến thức của môn học là cơ sở Y sinh học, có khoa học duy vật biện chứng trong nghiên cứu khoa học. 
Có ý thức tự giác, tích cực và trung thực trong học tập, đánh giá môn học. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Kể tên được nhiệm vụ, nội dung, vai trò của  môn học 

Kể tên được: 3 mặt phẳng, 3 trục, số lượng và gọi tên được các xương, khớp, cơ chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ 
thể. 

Nhớ được điểm bám gốc, bám tận, liệt kê tác dụng của một số cơ chính trong cơ thể; nhớ được cấu tạo, chức năng của cơ quan 

vận động và cơ quan nội tạng trong cơ thể người. 
Liệt kê được: đặc điểm, cấu tạo, tác dụng của hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hê tiêu hóa, hệ giác quan, hệ tiết niệu 

Nhớ được ảnh hưởng hoạt động tập luyện các môn học trong GDTC lên cơ quan vận động và các cơ quan nội tạng cơ thể người 

học. 
Đánh giá được tác dụng của việc tập luyện TDTT lên cơ thể người học. 

12 VỆ SINH - Y HỌC 

 THỂ DỤC THỂ 
THAO  

1. Mục tiêu học phần 

Nẵm vững nội dung các kiến thức cơ bản về vệ sinh-y học TDTT. 
Phân loại vệ sinh trong hoạt động GDTC như: vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường và vệ sinh trường học. 

Ghi nhớ tên các phương pháp kiểm tra y học và phương pháp hồi phục sau tập luyện, thi đấu TDTT 

Thực hiện được một số phương pháp kiểm tra y học trong đánh giá chức năng của các cơ quan trong cơ thể như: hệ vận động, hệ 
hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh 

Biết sử dụng kiến thức môn học để đánh giá ảnh hưởng của hoạt động GDTC đến cơ thể người tập và ngược lại, thông qua nội 

dung vệ sinh TDTT, các phương pháp kiểm tra y học,  các trạng thái bệnh lý và chấn thương thường gặp trong dạy học GDTC. 
Vận dụng kiến thức của môn học vào quá trình làm nghiên cứu khoa học. 

Có ý thức tự giác, tích cực và trung thực trong học tập, đánh giá môn học. Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Biết được nhiệm vụ, nội dung, vị trí, vai trò của  môn học 

Biết nội dung, đặc điểm, phân loại vệ sinh trường học; ghi nhớ được tác dụng vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh môi 

trường.  

Biết cách thực hiện vệ sinh trang phục, cá nhân, phương tiện dạy học, môi trường số xung quanh sạch sẽ cũng như chế độ dinh 

dưỡng hợp lý. 

Hiểu nội dung và kể được tên các phương pháp kiểm tra y học, như: kiểm tra y học sư phạm, kiểm tra y học lâm sàng, kiểm tra 
cận lâm sàng…. và các phương pháp hồi phục sau tập luyện TDTT, ví dụ: bằng phương pháp y học TDTT như: xoa bóp, ngâm 

tắm, thuốc, dược liệu… 

Trình bày các bước thực hiện phương pháp kiểm tra y học trong đánh giá tình trạng sức khỏe người học GDTC. 
Sử dụng phương pháp kiểm tra y học để đánh giá ảnh hưởng hoạt động tập luyện các môn học trong GDTC lên cơ thể người học, 

cũng như trong quá trình nghiên cứu khoa học bằng các phương pháp kiểm tra chức năng các hệ cơ quan như: hệ tim mạch, hệ hô 

hấp, hệ vận động, hệ thần kinh. 
Nắm được nội dung kiến thức cơ bản về các loại chấn thương, trạng thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động dạy học GDTC 

Thực hành một số phương pháp kiểm tra y học hay sử dụng, cũng như cách thực hiện các bước sơ cấp cứu những chấn thương, 
trạng thái bệnh lý thường gặp trong quá trình dạy học GDTC 

Đánh giá được tác dụng, ảnh hưởng của việc học GDTC lên cơ thể. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

13 SINH LÝ NGƯỜI -  

SINH LÝ TDTT 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung, nhiệm vụ, khái niệm, kiến thức cơ bản về sinh lý người – sinh lý TDTT. 
Ghi nhớ: chức năng, cơ chế hoạt động, đặc điểm, biểu hiện của các phản ứng, trạng thái bệnh lý xuất hiện trong GDTC. 

Biết khái niệm, phân loại, đặc điểm bài tập thể thao và đặc tính sinh lý của các bài tập thể thao, các tố chất thể lực. 

Hiểu được các giai đoạn, biểu hiện và phương pháp khắc phục các trạng thái mệt mỏi xuất hiện trong quá trình tập luyện TDTT. 
Đánh giá tác dụng của hoạt động GDTC đến cơ thể người tập và ngược lại, thông qua đặc điểm sinh lý của các cơ quan, hệ cơ 

quan. 

Vận dụng kiến thức của môn học vào quá trình làm nghiên cứu khoa học. 
Có ý thức tự giác, tích cực và trung thực trong học tập, đánh giá môn học. Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Biết được khái niệm, nhiệm vụ, nội dung, vị trí, vai trò của môn học và tác dụng, cơ chế, quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ 
cơ quan trong cơ thể người. 

Liệt kê đặc điểm, chức năng các chỉ số sinh lý của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ máu; đặc điểm sinh lý của các tố chất thể lực  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Nhớ được cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh và biết được khái niệm, quá trình hấp thu năng lượng và điều hòa thân nhiệt 
Nêu được khái niệm, phân loại, đặc điểm bài tập thể thao; đặc điểm chung và đặc điểm sinh lý của bài tập thể thao, trạng thái mệt 

mỏi trong hoạt động TDTT. 

Vẽ được sơ đồ vòng tuần hoàn, sơ đồ hô hấp. Trình bày được cách khắc phục cực điểm gặp phải trong dạy học GDTC. 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động tập luyện các môn học trong GDTC lên cơ thể người học, cũng như trong quá trình nghiên cứu 

khoa học bằng các chỉ số sinh lý các hệ cơ quan như: hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ máu, hệ thần kinh, hay theo lứa tuổi, giới 

tính,bài tập thể thao 
Sử dụng kiến thức sinh lý đã học được để giải thích một số trạng thái bệnh lý thường gặp trong quá trình dạy học GDTC 

Đánh giá được tác dụng của tập luyện TDTT lên cơ thể và học sinh tự giác tích cực trong giờ học, trung thực trong kiểm tra đánh 

giá môn học 

14 PHƯƠNG PHÁP  

TOÁN HỌC 

THỐNG KÊ 
TRONG THỂ DỤC 

THỂ THAO 

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác suất 

có điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Hiểu được các khái niệm cơ bản của 
thống kê: mẫu, các đặc của mẫu, cách trình bày số liệu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 

Hiểu được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của mẫu; 

Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu; 
Biết lựa chọn công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các 

hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được các khái niệm cơ bản của xác suất như: phép thử, biến cố, quan hệ giữa các biến cố, định nghĩa của xác suất, xác 

suất có điều kiện, đại lương ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của các đại lượng ngẫu nhiên; Trình bày được các khái niệm cơ 
bản của thống kê: mẫu, phân phối của mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết; 

Giải thích được ý nghĩa và tính được các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên; 

Biết cách thu thập số liệu và đưa ra phân tích mô tả số liệu; 

Lựa chọn được công cụ tính toán phù hợp với các số liệu thu thập được từ đó đưa ra những kết luận có ý nghĩa; 

Có ý thức và thái độ tốt trong thực hiện Qui chế đào tạo của Nhà trường đối với học phần; Tham gia tích cực các buổi học, các 

hoạt động học tập trong giờ học và làm đẩy đủ các bài tập về nhà. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

15 LỊCH SỬ VÀ 

QUẢN LÍ 

 TDTT 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cơ sở khoa học về nguồn gốc và thực trạng phát triển TDTT (Văn hóa thể chất) qua các thời kỳ phát triển của xã hội 

loài người 
- Quan điểm của Bác Hồ về nền TDTT cách mạng. Những thành tựu phát triển TDTT nước ta qua các giai đoạn đặc biệt là qua 

các thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

- Vị trí vai trò và tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội và TDTT trường học trong sự nghiệp đổi mới toàn diện và căn bản 
của giáo dục nước ta. 

- TDTT - Phương tiện quan trọng trong hội nhập và giao lưu quốc tế, góp phần hình thành thế giới quan khoa học. 

- Cung cấp cơ sở lý luận khoa học về quản lý và vị trí vai trò của quản lý XHCN nói chung TDTT nói riêng. 
- Cung cấp luận cứ hình thành về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức và quản lý TDTT (Nhà nước và xã hội) nước ta và 

trong trường học nói riêng. 

- Cơ sở lý luận về hoạt động quản lý, cấu trúc quá trình quản lý (chuẩn bị ra quyết định, ra quyết định, tổ chức thực hiện, tổng kết 
đánh giá…), xử lý thông tin, chỉ đạo và kiểm tra trong quản lý TDTT 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
 - Hiểu biết về nguồn gốc TDTT. 

- Phân tích được sự phát triển TDTT qua các thời kỳ (xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, đặc biệt là thời kỳ xã 

hội nô lệ). 
- Biết được đặc điểm TDTT ở các quốc gia phương đông và ở La mã cổ đại. Sự phát triển TDTT thời kỳ phong kiến ® nối tiếp 

của thời kỳ nô lệ. 

- Biết đánh giá sự phát triển của TDTT qua các thời kỳ. 
- Hiểu biết những cơ sở  lý luận GDTC của các nhà tư tưởng, giáo dục ở giai đoạn đến thời kỳ cận đại ® thảo luận và phân tích. 

- Phân tích sự ra đời và phát triển của phong trào TDTT cá nhân và sự phát triển TDTT và các hệ thống giáo dục thể chất. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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- Đánh giá sự phát triển TDTT sau chiến tranh thế giới thứ 2. 
- Hiểu biết về lịch sử Olympic cổ đại và sự ra đời của phong trào Olympic hiện đại. 

- Phân tích lịch sử phát triển và những thành tựu văn hóa xã hội, kinh tế và quân sự của Olympic cổ đại. 

- Biết được sự ra đời và hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và các liên đoàn thể thao Việt Nam (17 Liên đoàn và 
Hội). 

- Đánh giá được vai trò của Việt Nam trong phong trào Olympic Châu Á và khu vực (hoạt động đối ngoại, hoạt động và bồi 

dưỡng nghiệp vụ). 
- Hiểu biết về đặc điểm phát triển TDTT Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. 

- Phân tích được sự phát triển của TDTT Việt Nam thời kì 1945 – 1954. 

- Phân tích được sự phát triển của nền TDTT Việt Nam thời kỳ 1955 – 1975. 
- Phân tích sự phát triển TDTT trong giai đoạn 1986 đến nay. 

- Đánh giá sự phát triển của TDTT qua từng thời kỳ. 

- Hiểu biết về chức năng, bản chất và nhiệm vụ của quản lý TDTT. 

- Phân tích được những đặc tính cơ bản của quá trình TDTT. 

- Đánh giá về đối tượng và nội dung của quản lý TDTT. 
- Biết được các nguyên tắc quản lý. 

- Hiểu về phương pháp quản lý. 

- Phân tích rõ chức năng, nội dung quản lý. 
- Xác định mục tiêu quả lý. 

- Tổng hợp kiến thức về quản lý. 

- Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý TDTT. 
- Hiểu biết về hệ thống các quan điểm của Đảng và Nhà nước về TDTT. 

- Phân tích, tổng hợp rõ hệ thống tổ chức – quản lý TDTT. 

- Đánh giá các chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý xã hội của TDTT. 
- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức quản lý TDTT trường học. 

- Hiểu biết về quản lý cơ sở giáo dục 

- Hiểu rõ các căn cứ quản lý TDTT trường học. 
- Phân tích nội dung quản lý TDTT trường học. 

- Đánh giá được công tác quản lý đội ngũ cán sự TDTT nghiệp dư. 

- Đánh giá công tác TDTT trường học. 
- Vận dụng các phương pháp quản lý TDTT vào trường học.  

16 TÂM LÝ – GIÁO 

DỤC 

 HỌC THỂ DỤC 
THỂ THAO  

1. Mục tiêu học phần 

Môn học Tâm lý TDTT cung cấp người học những vấn đề: Lịch sử phát triển của Tâm lí học TDTT; đặc điểm tâm lý của hoạt 

động thể thao; cơ sở tâm lý của giảng dạy động tác và huấn luyện thể thao; năng khiếu và tài năng thể thao. Môn học Giáo dục 
học TDTT cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Giáo dục trong hoạt động tập luyện và thi đấu TDTT; đối 

tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của GDH TDTT; thể dục thể thao với sự phát triển nhân cách; lí luận dạy học thể 
dục thể thao; lí luận giáo dục đạo đức TDTT. 

Hình thành kỹ năng: Phân tích sự hình thành và hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo vận động; đánh giá sự khác biệt về tâm sinh lý ở 

các lứa tuổi; phân tích được cơ sở tâm lý của giảng dạy động tác và huấn luyện thể thao; năng khiếu và tài năng thể thao,vận dụng 
các kiến thức trong tập luyện và thi đấu TDTT. 

Nhận thức đúng đắn, ý thức vận dụng nội dung học phần vào giảng dạy và học tập. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu rõ về sự ra đời, nguồn gốc và quá trình phát triển của Tâm lý, GDH TDTT. Đánh giá được mục đích, nhiệm vụ của Tâm lý - 

GDH TDTT. 
Hiểu biết về vị trí, tác dụng của Tâm lý - GDH TDTT trong nhà trường phổ thông; phân tích sự hình thành và hoàn thiện các kỹ 

năng, kỹ xảo vận động. 

Phân tích được cơ sở tâm lý của giảng dạy động tác và huấn luyện thể thao. 
So sánh được năng khiếu và tài năng thể thao 

Đánh giá trình độ phát triển thể lực, tâm lí của học sinh 

Phân tích TDTT và sự phát triển nhân cách 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Hiểu và vận dụng được các phương pháp trong đánh giá chất lượng GDTC trường học 
Hiểu biết về mục đích nhiệm vụ GDTC cho sinh viên; phân tích hệ thống tổ chức quản lý, điều hành. 

Tích cực, chuyên cần trong quá trình học  

17 TIẾNG ANH  
CHUYÊN NGÀNH 

1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 

A2+ theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  

Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 
Nắm vững hệ thống thuật ngữ liên quan tới lĩnh vực thể dục, thể thao, giáo dục thể chất. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 
Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+ và hệ thống thuật ngữ liên quan tới lĩnh vực thể dục, thể thao, giáo 

dục thể chất.   

Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 
Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 

Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 
Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 

Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành 

Phần bắt buộc 

18 ĐIỀN KINH 1 VÀ  

PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển điền kinh, nguyên lý kỹ thuật điền kinh, kỹ thuật ném bóng, chạy trung bình, 

nhảy cao úp bụng; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học chạy trung bình, nhảy cao và giáo dục học sinh tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học điền kinh. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài điền kinh. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được nguồn gốc lịch sử điền kinh, nguyên lý kỹ thuật điền kinh. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật ném bóng, chạy trung bình, nhảy cao úp bụng. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và huấn luyện chạy trung bình, nhảy cao úp bụng; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp 
giảng dạy, huấn luyện vào thực tiễn. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình học 

tập. 
Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học chạy trung bình, nhảy cao úp 

bụng. 
Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá 

chạy trung bình, nhảy cao úp bụng theo hướng phát triển năng lực.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

19 ĐIỀN KINH 2 VÀ  

PHƯƠNG PHÁP 
GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về nguyên lý kỹ thuật điền kinh;Công việc của người giáo viên ở trường phổ thông, ; những kiến 
thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa kiểu ngồi, nhảy xa ưỡn thân, đẩy tạ vai hướng ném, đẩy 

tạ lưng hướng ném; phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu, trọng tài chạy ngắn - chạy tiếp sức, nhảy xa, đẩy tạ; thiết kế được kế 

hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học môn Điền kinh và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 
Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học điền kinh 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài điền kinh. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguyên lý kỹ thuật điền kinh; Công tác giảng dạy của người giáo viên ở trường phổ thông. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật đẩy tạ, nhảy xa, chạy tiếp sức,chạy ngắn. 
Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và huấn luyện đẩy tạ, nhảy xa, chạy tiếp sức,chạy ngắn.; Sử dụng có có hiệu quả các phương 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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pháp giảng dạy, huấn luyện vào thực tiễn. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài đẩy tạ, nhảy xa, chạy tiếp sức,chạy ngắn vào thực hành tổ 

chức thi đấu và huấn luyện. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học đẩy tạ, nhảy xa, chạy tiếp 
sức,chạy ngắn. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá đẩy 

tạ, nhảy xa, chạy tiếp sức,chạy ngắn.theo hướng phát triển năng lực. 

20 THỂ DỤC CƠ 

BẢN- 

THỂ DỤC ĐỒNG 
DIÊN-TRÒ CHƠI 

VÀ PHƯƠNG 

PHÁP GIẢNG 
DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu quá trình hình thành, phát triển môn thể dục cơ bản – thể dục đồng diễn – trò chơi vận động; vị trí, nhiệm vụ và ý nghĩa của 

môn học; thiết kế được kế hoạch bài dạy, thực hành tốt các kỹ thuật trong môn học. 
Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Thể dục cơ bản, trò 

chơi vận động 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; các hoạt động 
TDTT ngoại khóa, biên soạn và tổ chức hoạt động tập thể. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của môn thể dục cơ bản – thể dục đồng diễn và trò chơi 

vận động 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, vị trí, nhiệm vụ và ý nghĩa của thể dục cơ bản – thể dục đồng diễn và trò chơi vận 
động. 

Hiểu cách thực hiện và thực hiện đúng các kỹ thuật động tác, khả năng khống chế tư thế cơ thể, tổ chức đội hình – đội ngũ trong 

hoạt động tập thể; cách biên soạn và tổ chức biểu diễn tập thể; Tổ chức trò chơi trong hoạt động tập thể. 
Hiểu phương pháp giảng dạy động tác, phương pháp điều hành, tổ chức hoạt động tập thể; phương pháp tổ chức tập luyện và phát 

triển các tố chất vận động. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức đội hình – đội ngũ trong hoạt động tập thể, tổ chức biểu diễn và các hoạt động ngoại khóa. 

Vận dụng phương pháp biên soạn, tổ chức hoạt động trong quá trình giáo dục thể chất trong trường Phổ thông. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch hoạt động giảng dạy giáo dục thể chất 

Vận dụng kiến thức hình thành phát triển tư thế, tác phong, kỷ luật cho học sinh trong quá trình giáo dục thể chất trong trương 
phổ thông. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá 

trong môn thể dục cơ bản – thể dục đồng diễn và trò chơi vân động theo hướng phát triển năng lực. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

21 ÂM NHẠC VŨ 

ĐẠO, 

 KHIÊU VŨ THỂ 
THAO, AEROBIC 

VÀ PHƯƠNG 

PHÁP GIẢNG 
DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức môn học như: khái niệm, lịch sử phát triển, đặc điểm, kỹ thuật môn học; cách biên đạo các bài 

múa, khiêu vũ, aerobic; thực hành các kỹ thuật bài tập; thực hành tốt dạy học môn học và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn học 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Các hoạt động TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được khái niệm, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm, tác dụng và các danh từ, thuật ngữ chuyên môn. 
Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn học. 

Hiểu được cách biên đạo các bài múa, khiêu vũ, aerobic 

Hiểu phương pháp giảng dạy môn học; Sử dụng có hiệu quả các phương pháp giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu giáo học. 

Vận dụng được kiểm tra đánh giá để đánh giá trong quá trình dạy học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

22 BƠI LỘI 1 VÀ 

PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu được nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật bơi thể thao; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học 

môn bơi và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 
Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn bơi 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn bơi. 
Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của bơi đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng 

và công tác cứu hộ cứu nạn. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi. 

Hiểu đặc điểm lực học chất lỏng, cách thức thực hiện và thực hiện đúng các kỹ thuật môn bơi đã được học. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành phương pháp giảng 
dạy. 

Vận dụng được các phương pháp cứu đuối để giải quyết các tình huống cụ thể. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu giáo học. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Bơi. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

bơi theo hướng phát triển năng lực.  

Hiểu được tầm quan trọng của môn bơi đối với khỏe cộng đồng 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

23 BÓNG ĐÁ 1 VÀ  
PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn bóng đá; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành 

tốt dạy học môn Bóng đá và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Bóng đá 
Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn bóng đá. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Bóng đá đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng 
đồng. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 
Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng đá; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 

phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu môn bóng đá. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

bóng rổ theo hướng phát triển năng lực. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

24 BÓNG CHUYỀN 1  

VÀ PHƯƠNG 

PHÁP GIẢNG 
DẠY  

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn Bóng chuyền; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực 

hành tốt dạy học môn Bóng chuyền và giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông. 
Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Bóng chuyền 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Bóng chuyền 
Hình thành ở học sinh kỹ năng, kỹ xảo phát triển các tố chất thể lực, nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Bóng 

chuyền đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Bóng chuyền. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng chuyền. 
Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật Bóng chuyền ổ; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực 

hành phương pháp giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu giáo học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Bóng chuyền. 
Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Bóng chuyền theo hướng phát triển năng lực.  

25 BÓNG BÀN 1 VÀ 
PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY  

1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn bóng đá; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành 

tốt dạy học môn Bóng bàn và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Bóng bàn 
Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Các hoạt động TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn 

Bóng bàn. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Bóng đá đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng 
đồng. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích nguồn gốc và lịch sử môn Bóng bàn 

Phân tích được nguyên lý chung về Bóng bàn 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng bàn. 
Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng đá; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 

phương pháp giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu môn Bóng bàn. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 
Bóng bàn theo hướng phát triển năng lực. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

26 BÓNG RỔ 1 VÀ  

PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn bóng rổ; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành 

tốt dạy học môn Bóng rổ và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Bóng rổ 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn bóng rổ. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Bóng rổ đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng 

đồng. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 
Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng rổ; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 
phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu giáo học. 
Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Bóng rổ. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

bóng rổ theo hướng phát triển năng lực.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

27 CẦU LÔNG 1 VÀ  

PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn Cầu lông; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành 

tốt dạy học môn Cầu lông và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 
Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Cầu lông. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Cầu lông. 
Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Cầu lông đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng 

đồng. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 



1574 

 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được lịch sử phát triển, vị trí và tác dụng môn Cầu lông. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông. 
Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật Cầu lông; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 

phương pháp giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu giáo học. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Cầu lông. 
Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Cầu lông theo hướng phát triển năng lực.  

28 ĐÁ CẦU 1 VÀ  
PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn Đá cầu; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành 

tốt dạy học môn Đá cầu và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Đá cầu 
Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Đá cầu. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Đá cầu đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng 
đồng. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật Đá cầu; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 

phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu giáo học. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Đá cầu. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 
Đá cầu theo hướng phát triển năng lực.  

  HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

29 CỜ VUA 1 VÀ  

PHƯƠNG PHÁP 
GIẢNG DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững đặc điểm lịch sử và xu thế phát triển của Cờ vua. Nắm vững những kiến thức cơ bản về môn Cờ vua. Nắm vững 
phương pháp giảng dạy môn cờ vua và luật Cờ vua quốc tế. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả sinh viên phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Cờ vua 

Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt 
động TDTT ngoại khóa. 

Hình thành ở sinh viên thái độ, nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của Cờ vua đối với phát triển xã hội và cộng 

đồng. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cờ vua. 
Hiểu tri thức cơ bản, cách thức thực hiện kỹ thuật và thực hiện được kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua. 

Phân tích được đặc điểm, kỹ chiến thuật cơ bản môn Cờ vua. Thực hành được kỹ chiến thuật cơ bản trong tập luyện và thi đấu Cờ 

vua. 
Hiểu hình thức giảng dạy môn Cờ vua; Sử dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy vào thực hành phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức, thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu. 
Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Cờ vua. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 
Cờ vua theo hướng phát triển năng lực.  

30 VÕ 1 VÀ 

PHƯƠNG 
 PHÁP GIẢNG 

DẠY 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về lịch sử phát triển, kỹ thuật, chiến thuật môn Taekwondo; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực 
hành tốt dạy học môn Taekwondo và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Taeakwondo 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Taekwondo. 

Hình thành năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Taekwondo. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Taekwondo. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 
Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ thuật và chiến thuật; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành phương 

pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Taekwondo. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 
Taekwondo theo hướng phát triển năng lực.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

Phần tự chọn (chon 02 môn thể thao học trong học kỳ 5,6,7)  

31 ĐIỀN KINH 3 1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về cở sở và nguyên tắc huấn luyện trong điền kinh. Những kiến thức và kỹ năng thực hiện kỹ 
thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học đi bộ thể thao và nhảy 

cao kiểu lưng qua xà và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học đi bộ thể thao và nhảy 
cao kiểu lưng qua xà.. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được cở sở và nguyên tắc huấn luyện trong điền kinh. Những kiến thức và kỹ năng thực hiện kỹ thuật đi bộ thể thao và 
nhảy cao kiểu lưng qua xà 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng 

qua xà. 
Phân tích cở sở và nguyên tắc huấn luyện trong điền kinh. Những kiến thức và kỹ năng thực hiện kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy 

cao kiểu lưng qua xà. 
Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ thuật đi bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà.; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp 

giảng dạy vào thực hành phương pháp giảng dạy.  

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học đi bộ thể thao và nhảy cao 
kiểu lưng qua xà. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá đi 

bộ thể thao và nhảy cao kiểu lưng qua xà theo hướng phát triển năng lực. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

32 ĐIỀN KINH 4 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững những kiến thức cơ bản về phương pháp lập kế hoạch, tuyển chọn vận động viên điền kinh và các phương pháp y sinh 

học áp dụng trong kiểm tra khả năng hoạt động thể lực của vận động viên và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông. 
Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học nhảy xa kiểu cắt kéo, 

nhảy ba bước,chạy vượ trào. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn bóng rổ. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về phương pháp lập kế hoạch, tuyển chọn vận động viên điền kinh và các phương pháp y sinh 

học áp dụng trong kiểm tra khả năng hoạt động thể lực của vận động viên. 
Hiểu những kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào. 

Hiểu phương pháp giảng dạy nhảy xa kiểu cắt kéo, nhảy xa ba bước, chạy vượt rào.; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp 

giảng dạy vào thực hành phương pháp giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài tổ chức thi đấu,  

nhảy xa ba bước, nhảy xa kiểu cắt kéo, chạy vượt rào. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá 
nhảy xa ba bước, nhảy xa kiểu cắt kéo, chạy vượt rào theo hướng phát triển năng lực.  

33 THỂ DỤC 1 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu quá trình hình thành, phát triền môn thể dục dụng cụ trên thế giới và Việt Nam; Tác dụng của phòng tránh chấn thương và 
bảo hiểm giúp đỡ; phương pháp và nguyên tắc bảo hiểm giúp đỡ trong môn học; Nguyên lý và thực hiện kỹ thuật động tác trong 

môn thể dục dụng cụ; thiết kế giáo án. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; các hoạt động 
TDTT ngoại khóa. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của môn thể dục 1 trong cuộc sống. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển môn thể dục dụng cụ trong và ngoài nước. 

Hiểu nguyên lý kỹ thuật và thực hiện các kỹ thuật động tác trên các dụng cụ. 
Hiểu phương pháp giảng dạy động tác, phương pháp và nguyên tắc bảo hiểm giúp đỡ trong quá trình tập luyện và giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức tập luyện phát triển thể chất cho người tập trong hoạt động ngoại khóa 

Vận dụng phương pháp biên soạn, tổ chức hoạt động trong quá trình giáo dục thể chất trong trường Phổ thông. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch hoạt động giảng dạy giáo dục thể chất 

Vận dụng kiến thức hình thành phát triển tư thế, tác phong, kỷ luật cho học sinh trong quá trình giáo dục thể chất trong trường 

phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

34 THỂ DỤC 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu những kiến thức nâng cao trong môn khiêu vũ thể thao như về các danh từ, thuật ngữ, cách ghi chép, phương pháp giảng 

dạy khiêu vũ, tổ chức thi đấu và trọng tài khiêu vũ; ý nghĩa, phân loại thể dục và phương pháp tâp luyện thể dục thể hình 
Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; tổ chức thi đấu và 

trọng tài. Tổ chức hoạt động tập thể trong và ngoài trường học. Biên soạn, thiết kế nội dung giảng dạy. 

Vận dụng khiêu vũ thể thao, thể dục thể hình trong giáo dục thể chất và hoạt động ngoại khóa trong trường học. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu các danh từ, thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong khiêu vũ thể thao và thể dục thể hình, thực hiện đúng kỹ thuật KVTT 
Hiểu phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài và cấu trúc một giờ lên lớp trong khiêu vũ thể thao. 

Hiểu khái niệm, ý nghĩa và phương pháp giảng dạy thể dục thể hình 

Vận dụng được phương pháp tổ chức tập luyện khiêu vũ thể thao và thể dục thể hình phát triển thể chất cho người tập trong hoạt 
động ngoại khóa 

Vận dụng phương pháp biên soạn, tổ chức hoạt động trong khiêu vũ thể thao và tập luyện thể dục thể hình 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch hoạt động giảng dạy giáo dục thể chất 
Vận dụng kiến thức hình thành phát triển tư thế, tác phong, kỷ luật cho học sinh trong quá trình giáo dục thể chất trong trương 

phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

35 BƠI LỘI 2 1. Mục tiêu học phần 
Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học, huấn 

luyện phát triển thể lực cho học sinh ở trường phổ thông. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học, huấn luyện, kiểm 
tra y học trong hoạt động huấn luyện; Các hoạt động TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu, trọng tài môn bơi. 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của bơi đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 



1577 

 
và công tác cứu hộ cứu nạn. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu được nguyên lý kỹ thuật và thực hiện chính xác kỹ thuật đã được học. 
Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy và huấn luyện vào thực hành.  

Vận dụng được phương pháp kiểm tra y học vào đánh giá đối tượng học tập 

Hiểu tầm quan trọng của môn bơi đối với sức khỏe cộng đồng. 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

36 BƠI LỘI 3 1. Mục tiêu học phần 

Có kiến thức về kỹ thuật bơi thể thao; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học, tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi 

cho đối tượng học sinh ở các trường phổ thông. 
Có năng lực về công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên môn bơi  

Có kiến thức về nghiên cứu các dạng đề tài khoa học trong môn bơi thể thao 

Hình thành ở học sinh nhận thức đúng đắn, đánh giá khách quan về giá trị của bơi đối với phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng 
và công tác cứu hộ cứu nạn. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Thực hiện đúng kỹ thuật bơi đã được học  

Biết cách giảng dạy, tổ chức thi đấu, trọng tài môn học 

Hiểu cách thức tuyển chọn và đào tạo vận động viên bơi trẻ 
Biết cách thực hiện một số dạng đề tài khoa học về môn bơi 

Hiểu được tầm quan trọng của môn học đối với sức khỏe cộng đồng 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

37 BÓNG ĐÁ 2 1. Mục tiêu học phần 
Phân tích các khái niệm về chương trình, Tổng hợp được các thành tố cấu tạo nên chương trình khi xây dựng và phát triển 

chương trình môn học Bóng đá. 

Có năng lực đánh giá người học và tập luyện môn bóng đá theo hướng tiếp cận năng lực người học 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình huấn luyện môn bóng đá. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm vững và thực hiện được xây dựng chương trình môn học Bóng đá 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 
Hiểu phương pháp giảng huấn luyện kỹ và chiến thuật bóng đá; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực 

hành phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu môn bóng đá. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

bóng rổ theo hướng phát triển năng lực. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

38 BÓNG ĐÁ 3 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu biết các tố chất thể lực.Vận dụng kiến thức về các tố chất thể lực vào huấn luyện đội tuyển, câu lạc bộ tại trường phổ thông. 

Hiểu biết về các loại hình chiến thuật trong thi đấu và các kỹ thuật. Vận dụng kiến thức về kỹ thuật và các loại hình chiến thuật 
vào huấn luyện đội tuyển, câu lạc bộ tại trường phổ thông. 

Hiểu biết về kế hoạch huấn luyện. Phân tích được các bước trong quá trình xây dựng kế hoạch huấn luyện. 

Hiểu biết về công tác tuyển chọn vận động viên. Đánh giá được các tiêu chí và tầm quan trọng trong vấn đề tuyển chọn VĐV 
Bóng đá. 

Hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý của những VĐV trong quá trình thi đấu. Phân tích rõ những đặc điểm về mặt tâm lý của VĐV 

trong quá trình tập luyện, từ đó điều chỉnh và củng cố giúp VĐV có tâm lý vững vàng, tự tin trong quá trình thi đấu. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu phương pháp huấn luyện các tố chất thể lực 
Hiểu phương pháp huấn luyện chiến thuật 

Hiểu được các phương pháp huấn luyện tâm lý 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Hiểu phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện, xây dựng được giáo án huấn luyện 
Hiểu các tiêu chuẩn tuyển chọn trong môn Bóng đá 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu môn bóng đá. 
Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao 

39 BÓNG CHUYỀN 2  1. Mục tiêu học phần 

Hiểu cách thực hiện các kỹ thuật nâng cao, phương pháp phối hợp chiến thuật, phương pháp huấn luyện chiến thuật, phương pháp 
trọng tài. 

Thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao, chiến thuật, thực hiện được các phương pháp trọng tài. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao trong môn Bóng chuyền. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các chiến thuật và thực hiện đúng các chiến thuật  trong môn Bóng chuyền. 
Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật  và thực hành được các chiến thuật  trong tập luyện. 

Thực hiện được phương pháp trọng tài 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

40 BÓNG CHUYỀN 3 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững nội dung kiến thức về kỹ thuật, huấn luyện thể lực, tâm lí, kế hoạch giảng dạy và huấn luyện môn Bóng chuyền, tuyển 

chọn và huấn luyện.  

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Huấn luyện VĐV; công tác thi đấu, trọng tài môn Bóng chuyền 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Vận dụng  được phương pháp huấn luyện tâm lí, thể lực của môn bóng chuyền. 
Hiểu và xây dựng được kế hoạch huấn luyện bóng chuyền 

Hiểu và thực hiện được kế hoạch tuyển chọn vận động viên 

Bóng chuyền.  

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật Bóng chuyền; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 

phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu giáo học  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

41 BÓNG BÀN 2  1. Mục tiêu học phần 

Hiểu kiến thức về phát triển chương trình; kiểm tra đánh giá phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học Giáo dục thể chất; 

phương pháp huấn luyện bóng bàn 
Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 

TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Bóng bàn. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu phương pháp xây dựng và phát triển chương trình 
Thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng bàn. 

Hiểu mục đích, nội dung và cách thức kiểm tra đánh giá phát triển năng lực trong môn Bóng bàn. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật bóng bàn; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 
phương pháp giảng dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu môn Bóng bàn. 
Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Bóng bàn theo hướng phát triển năng lực. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

42 BÓNG BÀN 3 1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững kiến thức về huấn luyện tố chất thể lực; huấn luyện chiến thuật; huấn luyện tâm lí; lập kế hoạch huấn luyện; tuyển 
chọn và huấn luyện. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Xây dựng kế hoạch huấn luyện; công tác thi đấu; trọng tài môn Bóng 

bàn 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu phương pháp huấn luyện các tố chất thể lực 

Hiểu phương pháp huấn luyện chiến thuật trong Bóng bàn 

Lập được kế hoạch huấn luyện và xây dựng được giáo án huấn luyện 
Hiểu phương pháp huấn luyện tâm lý trong thi đấu Bóng bàn 

Hiểu phương pháp tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ trong Bóng bàn 

Thực hiện đúng kỹ thuật 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

43 BÓNG RỔ 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu và vận dụng được nội dung kiến thức về nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện, hiểu được đặc điểm và cách thức 

thực hiện kỹ thuật nâng cao, phương pháp phối hợp của các loại h́ình chiến thuật nâng cao vào học tập và giảng dạy sau này. 
Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài môn Bóng rổ. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu được nguyên lý cơ bản của phương pháp huấn luyện môn bóng rổ 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật nâng cao và thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao trong môn bóng rổ. 

Hiểu được những đặc điểm đặc điểm huấn luyện các nhóm tuổi thanh, thiếu niên, đặc điểm phát triển giới tính – lứa tuổi thanh, 
thiếu niên, các phương pháp tuyển chọn cầu thủ, giai đoạn huấn luyện ban đầu của tổ chức phương pháp huấn luyện trong các 

trường thể thao. 

Hiểu phương pháp phối hợp các bài chiến thuật và vận dụng được các bài tập chiến thuật vào học tập và giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu giáo học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

44 BÓNG RỔ 3 1. Mục tiêu học phần 
Nắm được nội dung kiến thức về quản lý hệ thống huấn luyện, lập kế hoạch huấn luyện, tuyển chọn VĐV trẻ, tổ chức và phương 

pháp nghiên cứu khoa học, huấn luyện kỹ, chiến thuật môn Bóng rổ.  

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Học sinh biết cách tổ chức huấn luyện và tổ chức thi đấu và trọng tài 

môn Bóng rổ. 

Có năng lực sử dụng kỹ thuật, chiến thuật vào tập luyện và công tác giảng dạy. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Biết lập kế hoạch thi đấu và điều khiển quá trình thi đấu 

Biết lập kế hoạch huấn luyện và tổ chức quá trình huấn luyện 
Vận dụng được quy trình tuyển chọn và các test tuyển chọn VĐV bóng rổ vào học tập. 

Vận dụng được cách thức tổ chức NCKH, loại hình và phương pháp nghiên cứu khoa học môn bóng rổ vào quá trình học tập môn 

học. 
Thực hiện đúng các kỹ thuật bóng rổ và vận dụng linh hoạt kỹ thuật trong các tình huống thi đấu. 

Thực hiện tốt các bài tập chiến thuật môn bóng rổ. Biết cách thức phối hợp linh hoạt các bài tập chiến thuật vào trận đấu 

Tổ chức thành thạo công tác trọng tài, trong quá trình thi đấu giáo học. Biết cách tổ chức huấn luyện đội tuyển bóng rổ.  

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

45 CẦU LÔNG 2  1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về xây dựng chương trình môn học, kiểm tra đánh giá Cầu lông theo hướng tiếp cận người học, 

phương pháp huấn luyện kỹ thuật; thực hành tốt dạy học môn Cầu lông và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Cầu lông. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Cầu lông. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu xây dựng chương trình môn học Cầu lông. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 
Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ và chiến thuật Cầu lông; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành 

phương pháp giảng dạy. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 
đấu giáo học. 

Vận dụng được phương pháp huấn luyện kỹ thuật Cầu lông vào trong tập luyện và thi đấu. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 
Cầu lông theo hướng phát triển năng lực.  

46 CẦU LÔNG 3 1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về xây dựng chương trình môn học, kiểm tra đánh giá Cầu lông theo hướng tiếp cận người học, 
phương pháp huấn luyện kỹ - chiến thuật; thực hành tốt dạy học môn Cầu lông và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông. 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Cầu lông. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu kế hoạch huấn luyện ở giai đoạn phát triển toàn diện. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 
Hiểu phương pháp tuyển chọn và huấn luyện VĐV trẻ Cầu lông; Vận dụng huấn luyện tâm lý cho VĐV vào trong thi đấu. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu giáo học. 
Vận dụng được phương pháp huấn luyện kỹ thuật Cầu lông vào trong tập luyện và thi đấu. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Cầu lông theo hướng phát triển năng lực.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

47 ĐÁ CẦU 2 1. Mục tiêu học phần 

Đánh giá được các loại chương trình. 

Vận dụng kiến thức về chương trình để xây dựng và phát triển được chương trình trong công tác GDTC tại nhà trường phổ thông. 

Phân tích được nội dung kiểm tra đánh giá trong Đá cầu. 

Tổng hợp được các yếu tố trong xây dựng, kiểm tra đánh giá trong Đá cầu. 

Đánh giá được phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu. 
Vận dụng phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu vào huấn luyện các câu lạc bộ, đội tuyển tại nhà trường phổ thông. Đánh 

giá được phương pháp huấn luyện các chiến thuật Đá cầu. 

Vận dụng phương pháp huấn luyện các chiến thuật Đá cầu vào huấn luyện các câu lạc bộ, đội tuyển tại nhà trường phổ thông. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Hiểu biết các khái niệm về chương trình. 
Phân tích các khái niệm về chương trình. 

Tổng hợp được các thành tố cấu tạo nên chương trình khi xây dựng và phát triển chương trình môn học Đá cầu. 

Hiểu khái niệm về quá trình kiểm tra đánh giá. Biết được các yếu tố trong xây dựng kiểm tra đánh giá môn học Đá cầu. 
Hiểu biết về phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu. 

Phân tích được các bước khi huấn luyện kỹ thuật Đá cầu. 

Tổng hợp chính xác các nhóm kỹ thuật Đá cầu. 
Hiểu phương pháp giảng dạy chiến thuật Đá cầu; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu vào thực hành tổ chức thi đấu trong quá trình thi đấu giáo học. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trọng tài vào thực hành trong quá trình thi đấu giáo học. 
Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Đá cầu theo hướng phát triển năng lực.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

48 ĐÁ CẦU 3 1. Mục tiêu học phần 
Vận dụng kiến thức về các tố chất thể lực vào huấn luyện đội tuyển, câu lạc bộ tại trường phổ thông. Thực hiện đúng kỹ thuật 

môn học 

Phân tích được các bước khi huấn luyện kỹ thuật Đá cầu; Tổng hợp chính xác các nhóm kỹ thuật Đá cầu; Đánh giá được phương 
pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu; Vận dụng phương pháp huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu vào huấn luyện các câu lạc bộ, đội 

tuyển tại nhà trường phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
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Phân tích được các bước trong quá trình xây dựng kế hoạch huấn luyện; Tổng hợp chính xác những giai đoạn trong xây dựng kế 
hoạch huấn luyện và giáo án huấn luyện; Vận dụng kế hoạch huấn luyện và giáo án huấn luyện các kỹ thuật Đá cầu vào huấn 

luyện các câu lạc bộ, đội tuyển tại nhà trường phổ thông. 

Đánh giá được các tiêu chí và tầm quan trọng trong vấn đề tuyển chọn VĐV Đá cầu; Vận dụng kiến thức về tuyển chọn trong 
công tác tuyển chọn và huấn luyện VĐV cho đội tuyển, câu lạc bộ tại trường phổ thông. 

Đánh giá đúng đặc điểm của từng đối tượng thi đấu để có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý; Vận dụng trong quá trình tập luyện và thi 

đấu. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu biết các tố chất thể lực; sức nhanh, mạnh , bền ,khéo léo, mềm dẻo 
Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu. 

Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật cơ bản và thực hành được các chiến thuật cơ bản trong tập luyện. 

Hiểu biết về công tác tuyển chọn vận động viên, cách xây dựngchương trình tuyển chọn vận động viên  . 

Phân tích rõ những đặc điểm về mặt tâm lý của VĐV trong quá trình tập luyện, từ đó điều chỉnh và củng cố giúp VĐV có tâm lý 

vững vàng, tự tin trong quá trình thi đấu; 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

49 CỜ VUA 2 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững các nguyên tắc về phương pháp giảng dạy trong Cờ vua. 

Nắm vững phương pháp tính tính toán trong Cờ vua 

Có năng lực xây dựng trình tự, kế hoạch giảng dạy môn Cờ vua 
Có năng lực sử dụng hiệu quả các phương tiện bổ trợ trong giảng dạy, tập luyện và thi đấu Cờ vua. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được các nguyên tắc về phương pháp giảng dạy trong Cờ vua. 

Hiểu được trình tự giảng dạy trong Cờ vua. 

Thực hành tính toán, phân tích ván đấu trong Cờ vua. 

Vận dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán trong phân tích, đánh giá ván đấu Cờ vua. 

Vận dụng có hiệu quả các phương tiện bổ trợ trong giảng dạy, tập luyện và thi đấu Cờ vua. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

50 CỜ VUA 3 1. Mục tiêu học phần 
Nắm vững kiến thức về tấn công và phòng thủ trong Cờ vua. 

Nắm vững kiến thức về huấn luyện và tuyển chọn vận động viên Cờ vua 

Nắm vững kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài Cờ vua 
Có năng lực phân tích, đánh giá và thi đấu Cờ vua 

Có năng lực sử dụng hiệu quả các phương tiện bổ trợ trong giảng dạy, tập luyện và thi đấu Cờ vua. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những kiến thức về tấn công và phòng thủ trong Cờ vua 

Hiểu được kiến thức cơ bản về tuyển chọn và huấn luyện vận động viên Cờ vua. 
Thực hành thi đấu. 

Vận dụng có hiệu quả những kiến thức trong tổ chức thi đấu, trọng tài Cờ vua. 

Vận dụng có hiệu quả các phương tiện bổ trợ trong giảng dạy, tập luyện và thi đấu Cờ vua. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

51 VÕ 2 1. Mục tiêu học phần 

Hiểu rõ phương pháp phát triển các tố chất thể lực thông qua môn võ Taekwondo, kỹ thuật, chiến thuật môn Taekwondo; thiết kế 

được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học môn Taekwondo và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Taeakwondo 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Taekwondo. 

Hình thành năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Vận dụng được phương pháp phát triển các tố chất thể lực vào tập luyênh môn võ Taekwondo cho sinh viên. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao trong môn Taekwondo. 

    Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ thuật; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành phương pháp giảng 
dạy. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu. 
Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Taekwondo. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Taekwondo theo hướng phát triển năng lực.  

52 VÕ 3 1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về cấu trúc của chương trình giảng dạy và huấn luyện. Hệ thống phân cấp môn học Quyền và biểu 

diễn quyền nâng cao Taekwondo; thiết kế được kế hoạch bài dạy; thực hành tốt dạy học môn Taekwondo và giáo dục học sinh 
tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả học sinh phát triển phẩm chất và năng lực qua dạy học môn Taeakwondo 

Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn: Tổ chức xây dựng chương trình dạy học môn học; Các hoạt động 
TDTT ngoại khóa; công tác thi đấu; trọng tài môn Taekwondo. 

Hình thành năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Phân tích được cấu trúc của chương trình giảng dạy và huấn luyện, hệ thống phân cấp môn học, quyền và biểu diễn quyền nâng 

cao Taekwondo. 

Hiểu đặc điểm, cách thức thực hiện các kỹ thuật và thực hiện đúng các kỹ thuật nâng cao, phối hợp đòn trong môn Taekwondo. 
Phân tích được đặc điểm, phương pháp phối hợp các chiến thuật nâng cao và thực hành được các chiến thuật trong tập luyện. 

Hiểu phương pháp giảng dạy kỹ thuật và chiến thuật ; Sử dụng có có hiệu quả các phương pháp giảng dạy vào thực hành phương 

pháp giảng dạy. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài vào thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài trong quá trình thi 

đấu. 

Vận dụng được nguyên tắc và phương pháp xây dựng chương trình vào xây dựng kế hoạch dạy học môn Taekwondo. 

Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá; thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá môn 

Taekwondo theo hướng phát triển năng lực.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

III. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm 

Bắt buộc 

53 TÂM LÍ HỌC  

ĐẠI CƯƠNG   

1. Mục tiêu học phần 

Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy 

luật tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 
Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và 

tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 
theo nhóm. 

Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người 
giáo viên tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện 
của hiện tượng tâm lý cá nhân; 

Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 

Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối 
với hoạt động sư phạm; 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc 

điểm của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 
Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 
các phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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54 TÂM LÝ HỌC  

LỨA TUỔI VÀ 

TÂM LÝ HỌC SƯ 

PHẠM 

1. Mục tiêu học phần 
Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học 

trong dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy 

giáo 
Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân 

cách học sinh; 

Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên phổ thông; 

Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng 

tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 

giáo; 

Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 

phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 

Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy 
giáo đối với sự phát triển của học sinh 

Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành 

một thầy giáo tốt trong tương lai; 
Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

55 NHỮNG VẤN ĐỀ  

CHUNG VỀ GIÁO 

DỤC HỌC (GIÁO 

DỤC HỌC 1) 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát 

triển xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực 
hiện các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của  giáo dục học; 

Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 
môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

56 LÝ LUẬN DẠY 

HỌC 

 VÀ LÝ LUẬN 
GIÁO DỤC Ở  

TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG  
(GIÁO DỤC HỌC 

2) 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và 
công tác chủ nhiệm lớp. 

Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường 

phổ thông  
Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 
Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo 

dục học sinh. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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57 PHƯƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

CHUYÊN NGÀNH 
GDTC 

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp người học những vấn đề: Khái niệm, lịch sử phát triển, đặc điểm, phân loại khoa học và nghiên cứu khoa học, quá trình 

nghiên cứu đề tài khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành, đặc điểm công tác nghiên cứu khoa học 

Giáo dục thể chất trường học. 
Hình thành kỹ năng: Thực hiện quá trình nghiên cứu đề tài khoa học, sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành 

trong công tác nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất trường học. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Hiểu rõ về sự ra đời, nguồn gốc và quá trình phát triển của NCKH. Đánh giá được mục đích, nhiệm vụ của NCKH chuyên 

nghành GDTC 
Hiểu được đặc điểm nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học trong TDTT 

Hiểu và đánh giá được sự khác biệt về các giai đoạn nghiên cứ đề tài khoa học 

Phân tích được các bước của các giai đoạn nghiên cứu đề tài khoa học 

Phân tích và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành GDTC vào xây dựng đề cương nghiên cứu. 

Hiểu biết về Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản của công tác nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất trường học. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

58 THỰC HÀNH 
 SƯ PHẠM 1 

(THỰC HÀNH 

CÔNG TÁC 
GVCN) 

1. Mục tiêu học phần 
Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai 

trò, chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học           
Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích 

cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp cho học sinh  

Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích 

cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

Trình bày được những vấn đề cơ bản  của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 
Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

2 HK4,HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

59 THỰC HÀNH SƯ 

PHẠM 2  (THỰC 

HÀNH SƯ PHẠM 
GIẢNG DẠY) 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp cho người học kiến thức về: Cấu trúc năng lực và năng lực sư phạm; phương pháp dạy học tích cực; phương pháp dạy 

học động tác; chương trình GDPT năm 2018 môn học GDTC. 
Hình thành kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học động tác; phương pháp GDTC vào dạy một tiết học, kỹ năng xây dựng kế 

hoạch bài dạy, kỹ năng phân tích chương trình học môn học GDTC. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 
Cung cấp cho người học kiến thức về: Xây dựng điều lệ, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài một số môn thể thao; vai trò của 

KTĐG, phương pháp, công cụ KTĐG và xây dựng quy trình KTĐG. 

Hình thành kỹ năng sử dụng công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá; kỹ năng giảng dạy; kỹ năng tổ chức thi đấu và trọng tài 
một số môn thể thao 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Hiểu năng lực sư phạm và cấu trúc năng lực và năng lực sư phạm. 

Vận dụng được phương pháp dạy học tích cực vào quá trình giảng dạy. 

2 HK4,HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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Vận dụng được phương pháp và hình thức tổ chức vào giảng dạy một động tác và giảng dạy một tiết học GDTC 
Hiểu nội dung chương trình môn học GDTC bậc học phổ thông 

Tích cực, chuyên cần trong quá trình học 

Xây dựng được điều lệ. 
Biết làm công tác tổ chức, công tác trọng tài các môn thể thao trường học. 

Hiểu về các loại hình đánh giá kết quả môn học. 

Biết xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá 
Biết xây dựng công cụ trong kiểm tra đánh giá. 

Giảng dạy có hiệu quả một tiết học GDTC  

60 PHÁT TRIỂN 
CHƯƠNG TRÌNH 

VÀ KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 
TRONG GIÁO 

DỤC THỂ CHẤT 

1. Mục tiêu học phần 
Trang bị cho người học những khái niệm về chương trình; phân loại được các chương trình trong chương trình đào tạo và chương 

trình giáo dục; xác định được thành phần cấu tạo nên chương trình. 

Phân tích được qui trình xây dựng và phát triển chương trình; phân tích được mục tiêu và nội dung môn học GDTC trong trường 
phổ thông. 

Nhận thức đúng đắn, ý thức vận dụng kiến thức về phát triển chương trình và kiểm tra đánh giá để phân tích, nhận xét các chương 

trình giáo dục. 
Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Nhận thức đúng đắn, ý thức vận dụng kiến thức về phát triển chương trình và kiểm tra đánh giá để phân tích, nhận xét các 
chương trình giáo dục.. 

Hiểu được các quan điểm cơ bản trong định hướng xây dựng và phát triển chương trình. 

Phân tích được các nguyên tắc trong xây dựng và phát triển chương trình. 
Xác định được ưu nhược điểm của các phương pháp luận trong xây dựng và phát triển chương trình. 

Xác định được qui trình xây dựng và phát triển chương trình; lựa chọn được những nội dung phù hợp trong công tác giảng dạy và 

huấn luyện.  

Tổng hợp được các loại và các cấp độ phát triển chương trình  

Đánh giá được chương trình môn học GDTC hiện hành trong các cấp học. Những thông tin thu đập được qua đánh giá là cơ sở để 

nhận biết những yếu tố cần thay đổi trong chương trình. 
Xác định được vị trí của kiểm tra, đánh giá trong chương trình giáo dục; biết rõ ý nghĩa của kiểm tra, đánh giá trong hoạt động 

dạy học. 

Sử dụng được các phương pháp kiểm tra, đánh giá trong môn học GDTC hiệu quả và phù hợp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

61 HOẠT ĐỘNG  

TRẢI NGHIỆM 

SÁNG TẠO 
NGÀNH GDTC 

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu về cơ sở phương pháp luận nghiên cứu trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Phân tích được nội dung, hình thức, qui trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
Có khả năng kiến tạo môi trường giáo dục, dân chủ, sư phạm; có năng lực giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả. 

Chủ động, tự tin, kết nối và sẵn sàng thể hiện bản lĩnh trước các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân.  

Biết cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm. 
Biết tổng kết, đánh giá các hoạt động của chủ đề. 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Trình bày được các khái niệm trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với chủ đề, xác định được các tiêu chí đánh giá  sản phẩm trong từng hoạt động của chủ đề 

Tổ chức các hoạt động cá nhân, nhóm, lớp theo các hình thức trong kế hoạch; trao đổi thống nhất và tìm ra cách giải quyết các 
nhiệm vụ học tập theo chủ đề 

Thiết kế kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, sắp xếp, bố trí không gian và địa điểm tổ chức phù hợp; sản phẩm của các hoạt 

động trải nghiệm thể thiện sức lan toả tích cực trong cộng đồng 
Tổ chức được các chuỗi hoạt động theo đúng chủ đề, nội dung, hình thức; báo cáo kết quả. 

Đánh giá sản phẩm các hoạt động theo các tiêu chí rõ ràng, khách quan, bám sát chủ đề và gắn liền với thực tiễn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

62 LÝ LUẬN VÀ  
PHƯƠNG PHÁP 

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp người học những vấn đề chung về lý luận và phương pháp GDTC như khái niệm, chức năng, cấu trúc, mục đích, 

nguyên tắc chung của GDTC; các phương tiện của GDTC; các phương pháp GDTC; các nguyên tắc về phương pháp GDTC; dạy 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
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GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

học động tác trong GDTC; giáo dục các tố chất vận động; hình thức tập luyện trong GDTC 
Hình thành kỹ năng đánh giá quá trình GDTC; vận dụng các phương pháp một cách phù hợp trong quá trình tập luyện và giảng 

dạy; đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đối với quá trình GDTC; vận dụng các nguyên tắc trong quá trình tập luyện, nghiên cứu 

và giảng dạy; vận dụng quá trình dạy học động tác trong công tác GDTC và TT trường học; vận dụng phù hợp các tố chất thể lực 
trong tập luyện, trong dạy học GDTC và trong huấn luyện TT trường học; vận dụng các hình thức buổi tập phù hợp trong công 

tác GDTC và TT trường học. 

Nhận thức đúng đắn, ý thức vận dụng phương tiện, nguyên tắc, phương pháp dạy học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất 
thể lực, các hình thức buổi tập vào giảng dạy GDTC và tổ chức các hoạt động thể thao trường học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nhớ được các khái niệm cơ bản, hiểu được chức năng cơ bản của TDTT, mục đích và đánh giá quá trình GDTC. 
Hiểu được tác dụng của bài tập TDTT, đánh giá được sự ảnh hưởng của yếu tố thiên nhiên và vệ sinh môi trường tới quá trình 

GDTC. 

Hiểu được ưu nhược điểm của từng phương pháp, vận dụng các phương pháp một cách phù hợp trong quá trình tập luyện và 

giảng dạy 

Hiểu được nội dung của từng nguyên tắc và mối liên hệ lẫn nhau của các nguyên tắc, vận dụng các nguyên tắc trong quá trình tập 
luyện, nghiên cứu và giảng dạy;  

Hiểu nội dung dạy học của quá trình dạy học động tác, vận dụng quá trình dạy học động tác trong công tác GDTC và TT trường 

học;  
Hiểu được nội dung của sức mạnh, sức nhanh, sức bền, năng lực phối hợp vận động và tố chất mềm dẻo.Vận dụng phù hợp các tố 

chất thể lực trong tập luyện, trong dạy học GDTC và trong huấn luyện TT trường học 

Phân tích cấu trúc buổi tập, hình thức buổi tập chính khóa và ngoại khóa. Vận dụng các hình thức buổi tập phù hợp trong công tác 
GDTC và TT trường học. 

Tích cực, chuyên cần trong quá trình học  

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

63 PHƯƠNG PHÁP 

GIÁO 

DỤC THỂ CHẤT – 

THỂ THAO 

TRƯỜNG HỌC 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp người học những vấn đề chung về lý luận và phương pháp GDTC và TTTH: khái niệm, chức năng, cấu trúc, mục đích, 

nguyên tắc chung của GDTC; các phương tiện của GDTC; các phương pháp GDTC; các nguyên tắc về phương pháp GDTC; dạy 

học động tác trong GDTC; giáo dục các tố thể lực; hình thức tập luyện trong GDTC và TTTH. 

Hình thành năng lực đánh giá quá trình GDTC và TTTH; vận dụng các phương pháp một cách phù hợp trong quá trình tập luyện 
và giảng dạy; đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đối với quá trình GDTC; vận dụng các nguyên tắc trong quá trình tập luyện, 

nghiên cứu và giảng dạy; vận dụng quá trình dạy học động tác trong công tác GDTC và TT trường học; vận dụng phù hợp các tố 

chất thể lực trong tập luyện, trong dạy học GDTC và trong huấn luyện TT trường học; vận dụng các hình thức buổi tập phù hợp 
trong công tác GDTC và TT trường học. 

Nhận thức đúng đắn, ý thức vận dụng phương tiện, nguyên tắc, phương pháp dạy học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất 

thể lực, các hình thức buổi tập vào giảng dạy GDTC và tổ chức các hoạt động thể thao trường học. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

 Biết được các khái niệm cơ bản về GDTC và thể thao trường học; hiểu được chức năng, vị trín của GDTC và TTTH; đánh giá 
hiệu quả của quá trình GDTC. 

Hiểu được đặc điểm về các phương tiện GDTC; phân tích nội dung dạy học động tác; vận dụng được phương pháp dạy học động 

tác hiệu quả cho học sinh các lứa tuổi.  
Phân tích được đặc điểm về phương pháp giáo dục các tố chất thể lực; trình bày được đặc điểm về phương tiện giáo dục các tố 

chất thể lực; đánh giá được tầm quan trọng của các tố chất thể lực trong quá trình luyện tập. 

Phân tích mục đích của kiểm tra đánh giá trong GDTC trường học; vận dụng các hình thức kiểm tra đánh giá trong công tác 
GDTC và TTTH. 

Hiểu biết về phương pháp biên soạn kế hoạch bài dạy; phân tích được các bước biên soạn tiến trình giảng dạy các nội dung 

GDTC; vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại vào quá trình GDTC và TTTH. 
Phân tích được đặc điểm TD, TT ngoại khoá; trình bày được các hình thức tổ chức hoạt động TD, TT ngoại khoá. 

Hiểu được qui trình tuyển chọn tài năng thể thao; phân tích được khuynh hướng tuyển chọn tài năng thể thao; sử dụng kiến thức 

về tuyển chọn để dự báo năng khiếu thể thao. 
Biết các khái niệm liên quan tới huấn luyện thể thao cho HS, SV. 

Hiểu được các nhiệm vụ chính của huấn luyện thể thao. 

Trình bày được cơ sở lý luận về phương pháp huấn luyện các tố chất thể lực. 

  HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Vận dụng phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật, huấn uyện các tố chất thể lực nhằm nâng cao thành tích thể thao. 
Biết lập kế hoạch trong huấn luyện thể thao. 

Hiểu được các phương pháp kiểm tra trong quá trình huấn luyện thể thao. 

Trình bày được cấu trúc các buổi tập thể thao. 
Đánh giá kết quả đạt được trong các buổi tập thể thao. 

Hiểu được ý nghĩa của quá trình thi đấu thể thao đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của con người. 

Trình bày được những yếu tố cần có trong quá trình thi đấu. 
Lập được kế hoạch thi đấu. 

Đánh giá kết quả đạt được trong các nhiệm vụ thuộc kế hoạch thi đấu. 

Tích cực, chuyên cần trong quá trình học  

64 THỰC TẬP  

SƯ PHẠM 1 

  3 HK5 Theo Quy chế TTSP 

65 THỰC TẬP 
 SƯ PHẠM 2 

  4 HK8 Theo Quy chế TTSP 

Tự chọn (chọn 02 học phần học trong học kỳ 5 và 6) 

66 RÈN LUYỆN 

VNSP  
THƯỜNG XUYÊN 

  2     

67 ỨNG DỤNG CNTT 

TRONG DẠY HỌC 

THỂ DỤC 

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững nội dung kiến thức về phần mềm 2D Pivot Stickfigure Animator, các phần mềm cắt xén audio và video, phần mềm xử 

lí văn bản MS Word, bảng tính điện tử MS Excel và phần mềm trình chiếu MS PowerPoint;  
Biết cách sử dụng được phần mềm Pivot Stickfigure Animator để tạo hình (ảnh tĩnh và ảnh động); Biết sử dụng các phần mềm cắt 

xén audio và video để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài giảng điện tử; 

Biết cách soạn thảo và xử lý văn bản với MS Word; Sử dụng bảng tính điện tử MS Excel để nhập và thống kê dữ liệu; Tạo bải 
giảng điện tử hiệu quả với MS PowerPoint để phục vụ cho việc soạn giáo án và bài giảng điện tử 

Năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục; Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 

Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Biết cài đặt và sử dụng phần mềm tạo hình ảnh Pivot Stickfigure Animator để tạo video hướng dẫn thực hiện các động tác thể 

dục, tạo các hình thể hiện động tác thể dục; 
- Biết cài đặt và sử dụng các phần mềm xử lý audio, video để tạo những file audio, video phù hợp với bài giảng. 

Biết cách làm việc với bảng biểu, chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, chèn và hiệu chỉnh lược đồ… trong microsoft word để thiết kế 

giáo án 
Biết cách sử dụng các hàm thống kê, các hàm trong cơ sở dữ liệu của excel để thống kế số liệu (các thành tích thể thao, học tập 

của học sinh). 

Có kĩ năng xây dựng và phát triển bài giảng điện tử; 
Biết cách chèn, hiệu chỉnh biểu đồ, sơ đồ tổ chức, đối tượng đồ họa, âm thanh vào bài giảng; 

Biết cách làm việc với Slide Master. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

68 THỂ DỤC CHỮA 
BỆNH 

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp kiến thức về: Đại cương về Thể dục chữa bệnh; thể dục chữa bệnh hệ tim mạch-hệ hô hấp; thể dục điều trị chấn thương 

các cơ quan vận động; kỹ năng cứu đuối. 

Hình thành kỹ năng: Sử dụng phương tiện GDTC để chữa bệnh hô hấp tim mạch và các chấn thương cơ quan vận động và kỹ 
năng cứu đuối. 

Có ý thức tự giác, tích cực và trung thực trong học tập, đánh giá môn học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được khái niệm, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển của TDCB 

Lựa chọn được động tác; hình thức; giai đoạn tập luyện; các trường hợp chỉ định, chống chỉ định khi sử dụng TDCB. 

Nêu đặc điểm, tác dụng, cơ chế tác động và các trường hợp chỉ định, chống chỉ định trong việc sử dụng bài tập TDCB của hệ hô 
hấp-hệ tuần hoàn. 

Ghi nhớ khái niệm, phân loại, nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng chống khi chấn thương và đuối nước. 

Thực hiện được bài tập thể dục chữa bệnh hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ vận động. 

    Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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Thực hiện được phương pháp băng bó chấn thương phần mền, chấn thương phần cứng thường gặp. 
Thực hiện được các bước sơ cứu nạn nhân bị đuối nước. 

Có ý thức tự giác, tích cực, trung thực trong quá trình học tập, kiểm tra đánh giá môn học 

69 DINH DƯỠNG 
THỂ  

THAO VÀ SỨC 

KHỎE 

1. Mục tiêu học phần 
Cung cấp kiến thức về: Dinh dưỡng thể thao và năng lượng của hoạt động cơ; nhu cầu dinh dưỡng; đặc điểm dinh dưỡng trong 

hoạt động TDTT và lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên; đặc điểm dinh dưỡng VĐV và người lao động. 

Hình thành kỹ năng: Xây dựng được chế độ dinh dưỡng phù hợp. 
Có ý thức tự giác, tích cực và trung thực trong học tập, đánh giá môn học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Ghi nhớ khái niệm cơ bản: chất dinh dưỡng, dinh dưỡng TDTT, chuyển hóa chất, chuyển hóa năng lượng, chất sinh năng lượng, 
chất không sinh năng lượng. Liệt kê được nội dung, vai trò và tác dụng của môn học. 

Biết sử dụng các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm khi chế biến; thực hiện tính nhu cầu năng lượng cho bản thân. 

Phân biệt được các chất dinh dưỡng, biết đánh giá thực trạng bữa ăn của mình. 
Biết cách đánh giá sự cân đối của cơ thể thông qua chỉ số BMI 

Liệt kê đặc điểm, tác hại, hậu quả và cách khắc phục hậu quả khi cơ thể thừa năng lượng 

Biết được khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc sử dụng dược chất hồi phục trong hoạt động TDTT 
Biết được một số đặc điểm dinh dưỡng của lứa tuổi nhi đồng và thanh thiếu niên 

Biết được đặc điểm dinh dưỡng của VĐV và đối tượng lao động 

Hiểu được chế độ dinh dưỡng phù hợp trong các thời kì tập luyện và thi đấu. 
Đánh giá được thực trạng chế độ dinh dưỡng của bản thân nói riêng và xã hội nói chung, đưa ra lời khuyên cho thực trạng đó. 

Vận dụng kiến thức của môn học vào quá trình làm nghiên cứu khoa học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

70 KĨ NĂNG TƯ VẤN 
CÁ NHÂN VỀ 

KHÁM PHÁ, LỰA 

CHỌN VÀ PHÁT 

TRIỂN NGHỀ 

NGHIỆP CHO 

HỌC SINH 
TRUNG HỌC  

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường 

trung học 

Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học 
Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ  tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung 

học 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

71 THAM VẤN HỌC 
ĐƯỜNG 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực 

và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  

Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề 
nghiệp  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà 

tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 
Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 

Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 

72 GIAO TIẾP SƯ 

PHẠM   

1. Mục tiêu học phần 

Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 

sống và trong môi trường sư phạm; 

Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 
Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm 

việc theo nhóm; 

Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, 
trong trường đại học; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 
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2. Chuẩn đầu ra học phần 
Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 

Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 
Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao 

tiếp của bản thân 
Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

73 TÂM LÝ HỌC 

GIỚI TÍNH   

1. Mục tiêu học phần 

Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 
Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 

Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 
Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía 

cạnh văn hóa 

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 
các phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
Nắm được những kiến thức tổng quan về tâm lý học giới tính, hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính; Hiểu và phân 

tích được bản chất, lịch sử hình thành và nhiệm vụ của tâm lý học giới tính 

Phân tích được sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ trong mỗi giai đoạn lứa tuổi. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích sự 
khác biệt về yếu tố giới trong các tình huống của cuộc sống.   

Hiểu và vận dụng đặc điểm tâm lý của nam và nữ trong một số lĩnh vực của đời sống 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

74 NHỮNG VẤN ĐỀ 

GIÁO DỤC CẦN 

CẬP NHẬT    

1. Mục tiêu học phần 

Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng; hướng đổi mới  

Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 
Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường 
phổ thông nói riêng; hướng đổi mới 

Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng theo hướng căn bản và toàn diện 
Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, 

giáo dục trong nhà trường phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

75 PHƯƠNG PHÁP 
HỌC TẬP, 

NGHIÊN CỨU 

CỦA SINH VIÊN 

1. Mục tiêu học phần 
Có kiến thức về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

Có năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập, nghiên cứu. 

Có trách nhiệm với bản thân trong quá trình học tập, nghiên cứu ở trường đại học 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Phân tích được những quan niệm, nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

Vận dụng được những nội dung về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên để hình thành phong cách học 
tập mới cho bản thân 

Tích cực học tập và tham gia nghiên cứu khoa học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 
chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

IV. Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc môn 

học thay thế 

        

  Khóa luận tốt 

nghiệp 
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  Các học phần thay 

thế KLTN 

        

76 Y SINH HỌC THỂ 

DỤC THỂ THAO  

1. Mục tiêu học phần 

- Hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về Y sinh học TDTT như: Vệ sinh, sinh lý và y học 
- Phân loại được các hiện tượng bệnh lý, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu 

TDTT. 

Đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới sự phát triển thể chất đưa ra lượng vận động và bài tập (môn thể thao) hợp lý 
nhằm đạt được mục đích và nhiệm vụ của quá trình học tập TDTT. 

Áp dụng phương pháp kiểm tra y học vào công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT của bản thân; nhất là giai đoạn ban đầu của quá 

trình giáo dục thể chất để phân loại đối tượng học sinh. 
Có cơ sở lý luận khoa học về môn học trong huấn luyện thông qua các chỉ số về vệ sinh - sinh lý - y học TDTT. 

Vận dụng kiến thức của môn học vào quá trình học tập môn GDTC và làm nghiên cứu khoa học. 

Có ý thức tự giác, tích cực và trung thực trong học tập, đánh giá môn học. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

Nhớ được khái niệm, phân loại, tác dụng, vai trò của các chất dinh dưỡng, và môi trường sống xung quanh. 

Nắm vững khái niệm, đặc điểm, phân loại bài tập thể thao. 
Nhớ được tên và nội dung các phương pháp kiểm tra y học, kiểm tra chức năng các hệ cơ quan; liệt kê được các nguyên nhân, 

biểu hiện chấn thương. 

Liệt kê biện pháp ngăn ngừa bệnh béo phì Liệt kê hậu quả, biện pháp phòng chống và khắc phục ô nhiễm môi trường  
Biết phân loại, khái niệm các trạng thái trước, trong và sau vận động TDTT 

Giải thích một số nguyên nhân gây ra mệt mỏi xảy ra trong bài tập thể thao 

Nắm được các bước thực hiện kiểm tra y học, kiểm tra chức năng các hệ cơ quan, cơ quan trong cơ thể. 
Phân loại được bài tập thể thao, trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân-cơ chế gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT 

Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò kỹ năng kỹ xảo vận động, trình độ tập luyện 

Đánh giá ảnh hưởng tập luyện TDTT lên sự phát triển của tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền, khả năng phối hợp vận động) 

Đánh giá ảnh hưởng của tập luyện TDTT tới quá trình hồi phục. 

Thực hiện được các bước sơ cứu, khi gặp học sinh bị chấn thương phần mềm và chấn thương phần cứng. 

Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập; trung thực trong kiểm tra đánh giá 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 

là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 
kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 

thi kết thúc học phần. 

77 LÝ LUẬN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP 

THỂ DỤC, THỂ 
THAO TRƯỜNG 

HỌC 

1. Mục tiêu học phần 

Cung cấp người học những vấn đề chung về lý luận và phương pháp TD, TT trường học: khái niệm, chức năng, cấu trúc, mục 

đích, nguyên tắc chung của GDTC; các phương tiện của GDTC; các phương pháp GDTC; các nguyên tắc về phương pháp 
GDTC; dạy học động tác trong GDTC; giáo dục các tố thể lực; hình thức tập luyện trong GDTC và TTTH; phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong GDTC ở các nhà trường phổ thông. 

Hình thành năng lực đánh giá quá trình GDTC và TTTH; đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đối với quá trình GDTC; vận dụng 
các nguyên tắc GDTC trong quá trình tập luyện, nghiên cứu; vận dụng các loại hình hoạt động thể thao trong trường phổ thông, 

hỗ trợ phát triển các hoạt động GDTC. 

Nhận thức đúng đắn, ý thức vận dụng phương tiện, nguyên tắc, phương pháp dạy học động tác, phương pháp giáo dục các tố chất 
thể lực, các hình thức buổi tập vào giảng dạy GDTC và tổ chức các hoạt động thể thao trường học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

  Biết được các khái niệm cơ bản về GDTC và thể thao trường học; trình bày được xu thế đổi mới giáo dục nói chung và GDTC 
trường học nói riêng; phân tích được mục đích, nhiệm vụ của GDTC Việt Nam; đánh giá được tầm quan trọng của việc đảm bảo 

các nguyên tắc hoạt động chung của TD, TT Việt Nam. 

Biết được vị trí, vai trò của GDTC trong đào tạo thế hệ trẻ; phân tích kế hoạch dạy học trong GDTC trường học; đánh giá được 
quá trình luyện tập và hoạt động GDTC trường học. 

Biết được đặc điểm của hoạt động TD, TT ngoại khoá; phân tích hình thức, phương pháp hoạt động TD, TT ngoại khoá; trình bày 

được ý nghĩa của việc tuyển chọn vận động viên trẻ; biết lập kế hoạch huấn luyện; đánh giá được quá trình huấn luyện và thi đấu 
của học sinh 

Phân tích đặc điểm chung của công tác nghiên cứu khoa học TD, TT; phân tích được các giai đoạn cơ bản của quá trình nghiên 

cứu khoa học TD, TT; tổng hợp được qui trình tổ chức nghiên cứu khoa học GDTC; đánh giá quá trình nghiên cứu, định hướng 
và điều chỉnh hướng nghiên cứu mới. 

Tích cực, chuyên cần trong quá trình học  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 
là điểm đánh giá chuyên cần và 

chuẩn bị thường xuyên; a2 là điểm 

kiểm tra giữa học phần; a3 là điểm 
thi kết thúc học phần. 
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13. Khoa Lịch sử 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

13.1  Sư phạm Lịch sử (Áp dụng cho K42-K44)       

1 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 1 (Lý 
luận chính trị 1) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.   

3. Thái độ: 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực:  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin 2 (Lý 
luận chính trị 2) 

1. Kiến thức  

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kỹ năng: 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 
hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.   

3. Thái độ: 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực:  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Lý luận chính 

trị 3) 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

(Lý luận chính trị 4) 

1. Kiến thức 

- Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.  

- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh 

giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi 
mới. 

- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. 

2. Kỹ năng 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng. 

- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học. 

3. Thái độ 
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 
- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  
 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 
- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 

- Khí hậu 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 

Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 
đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 

trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 

sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 

học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

11 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 
pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 
luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 
- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 
- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3.Thái độ:  
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  
làm  trái  quy  định của pháp luật 

3 Nhập môn sử học và 

phương pháp luận 
sử học 

1. Kiến thức:  

- Phát biểu được nội dung những khái niệm: Lịch sử, Sử học, Khoa học lịch sử 
- Phân tích được chức năng và đối tượng nghiên cứu của sử học;  

- Phân tích được mối liên hệ cơ bản giữa sử học và các ngành khoa học khác;  

- Trình bày được vai trò của sử học;  
- Nêu được cấu trúc của phương pháp luận sử học. 

- Trình bày được lý thuyết về đối tượng nghiên cứu của sử học; phương pháp nghiên cứu của sử học. 

2. Kỹ năng: 
- Ứng dụng những vấn đề lý thuyết để xác định đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thác thông tin lịch sử từ các nguồn, cách khôi 

phục sự kiện và giải thích sự kiện lịch sử, cách kết cấu thông tin lịch sử để mang lại hình ảnh lịch sử như nó đã tồn tại. 

3. Thái độ: 
- Luôn tuân thủ chặt chẽ qui trình nghiên cứu lịch sử. 

- Thận trọng và khách quan trong khai thác và thẩm định thông tin lịch sử. 

4. Năng lực: 
- Hình thành cho SV kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Lịch sử Việt Nam 

cổ trung đại 

1. Kiến thức: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. Những sự kiện, những vấn đề, 
những nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại sẽ được trình bày theo lịch đại, nhằm cung cấp cho người học 

không chỉ kiến thức mà còn là cách phân tích, đánh giá các sự kiện, các vấn đê, các nội dung của lịch sử Việt Nam thời kỳ này. Đây là 

những kiến thức cơ sở, nền tảng giúp người học tiếp cận các môn học học khác của khoa học lịch sử cũng như của khoa học xã hội và 
nhân văn nói chung.  

2. Kỹ năng: 

Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu; Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử; Nâng 

cao khả năng lập luận; nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau; Biết sử dụng các 

phương pháp trong nghiên cứu lịch sử; vận dụng quan điểm mác xít khi nhìn nhận, đánh giá lịch sử. 

3. Thái độ: 
 Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ học trên lớp và các hoạt động ngoại khoá; Chuẩn bị kỹ phần tự học, tự nghiên cứu 

ở nhà; Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận; Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.4. Năng lực: 

4. Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

5 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử thế giới cổ 

trung đại 

1. Kiến thức: 

- Trình bày những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của xã hội loài người trong thời cổ trung đại.. 
- Phân tích và khái quát được các quy luật phát triển của xã hội loài người và có được cái nhìn toàn diện về diễn trình phát triển của 

Lịch sử Thế giới… 
- Phân tích, lý giải nhiều sự kiện, quy luật trong lịch sử Thế giới cổ trung đại; 

- Vận dụng lý giải các hiện tượng lịch sử, kinh tế - xã hội thời cận – hiện đại và đương đại. 

2. Kỹ năng: 
- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp và thuyết trình liên quan đến những nội dung của Lịch sử Thế giới… 

- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề lịch sử, nâng cao kiến thức chuyên môn 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 3. Thái độ: 
- Có thái độ và nhận thức khách quan, khoa học về những sự kiện Lịch sử Thế giới cổ trung đại. 

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học. 

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm. 
- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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6 Biển đảo Việt Nam 1. Kiến thức: Trình bày và phân tích được lịch sử hình thành của biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ: từ trước thế kỷ X, thế kỷ X đến 

năm 1945 và từ 1945 đến nay; Phân tích được vai trò của biển đào Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó có 

tầm nhìn chiến lược về biển đảo đến năm 2020; Phân tích được quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo, đồng thời 

hiểu rõ hơn về các Văn bản liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
2. Kỹ năng: Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ đặc trưng: biển, đảo, chủ quyền, lãnh hải, thềm lục địa…; Kỹ năng 

vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về chủ quyền trên biển đảo Việt Nam; Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 

3. Thái độ: Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử biển đảo Việt Nam; Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và 
ý chí quyết tâm bảo về chủ quyền trên biển đảo. 

4. Năng lực: Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông; 

Năng lực dạy học tích hợp. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 
- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 

vi vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  

làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Lịch sử và Địa lý 
các châu lục trên thế 

giới 

1. Kiến thức: 
- Biết được quá trình phát kiến và phát sinh của các châu lục 

- Nêu được các đặc điểm tự nhiên của các châu lục. 

- Thấy được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội trên các châu lục. 
- Có khả năng vận dụng các kiến thức liên môn (địa lí và lịch sử) để giải thích các hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội diễn ra trên 

các châu lục. Trình bày được các cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên và chống ngoại xâm trong lịch sử các châu lục. 

- Phân tích được các thành tựu tiêu biểu về văn hóa, văn minh, văn học, nghệ thuật, kinh tế xã hội các châu lục. 
2. Kỹ năng: 

- Có kỹ năng đọc và phân tích số liệu thống kê, biểu đồ, bản đồ. 

- Có kỹ năng vẽ các lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội. 
- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức liên môn vào giảng dạy địa lí và lịch sử. 

3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động và tự giác trong việc lĩnh hội tri thức. 
- Luôn có thái độ nghiêm túc trong học tập.  

- Tích cực tham gia các hoạt động nhóm, thuyết trình, seminar. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học tích hợp cho người học. 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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9 Lịch sử và Địa lý  

các vùng ở Việt 

Nam 

1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm về vùng, quan điểm về việc phân vùng; Trình bày được các nguyên tắc phân vùng và cách 
phân vùng ở Việt Nam; Nhận thức được lịch sử hình thành, các đặc điểm tự nhiên, dân cư và các đặc trưng về kinh tế, văn hóa vùng 

miền Việt Nam; Nhận thức được quá trình khai phá, mở rộng vùng đất của người Việt trong tiến trình lịch sử; Nhận thức được vị trí 

địa lí và điều kiện tự nhiên của biển đảo Việt Nam, cơ sở lịch sử và quá trình thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam; cơ sở pháp lí; 
Vận dụng được các kiến thức về biển đảo để giáo dục chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia. 

2. Kỹ năng: Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu; Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu 

lịch sử; Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác 
nhau; Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá 

vấn đề. 

3. Thái độ: Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp; Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu;  
Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học tích hợp cho người học. 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Các dân tộc và 

chính sách dân tộc ở 

Việt Nam 

1. Kiến thức: Sinh viên cần nắm được kiến thức về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam trong gần môt thế kỷ qua. Cụ thể, 

sinh viên cần tích lũy tri thức về các vấn đề khái niệm liên quan đến dân tộc, tộc người, cộng đồng dân tộc và chính sách dân tộc; Tên 

gọi, ý nghĩa tên gọi và sự phân bố các dân tộc Việt Nam; Đặc điểm về môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử, quá 
trình hình thành, phát triển các dân tộc ở Việt Nam; Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến, Đảng và Nhà nước Việt Nam; 

Các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc của chủ nghĩa Mác – Leenin và của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các thành tựu lớn 

của chính sách dân tộc ở Việt Nam  
2. Kỹ năng: Môn học sẽ giúp cho sinh viên có các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thảo luận về đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam cũng 

như các chính sách dân tộc về lý thuyết và thực tiễn; phân tích, đánh giá những thành quả thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc ở 

Việt Nam và trong khu vực. 

3. Thái độ: Cần tự giác, chủ động, sang tạo trong quá trình tham dự môn học; Phải có tính trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực: Năng lực kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; Năng lực giảng dạy các môn học ở trường phổ thông 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Cơ sở Khảo cổ học 1. Kiến thức: 
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về Khoa học Khảo cổ; nắm được đặc trưng của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam;  

- Vận dụng các khái niệm và lí thuyết về Khoa học Khảo cổ giúp sinh viên định vị nhân loại trong bối cảnh sinh thái và trình tự thời 

gian; thông qua việc diễn giải hiện vật và vạch định không gian/ đặc điểm của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam;  
- Phân tích được vị trí và vai trò của Việt Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai. 

- Đánh giá được những thành tựu văn hóa khảo cổ Việt Nam trong sự so sánh với tiến trình và phân loại khảo cổ học thế giới, cũng 

như các bước phát triển ngành học khác của khoa học lịch sử và khoa học xã hội & nhân văn. 
2. Kỹ năng: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khai quật khảo cổ; 

- Nhận biết trên thực tế một số loại hình di tích và di vật tiêu biểu của các giai đoạn, các nền văn hóa khảo cổ Thế giới và Việt Nam 
để hiểu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại, biết mình, biết người; 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp; Chủ động trong việc tìm kiếm chủ đề thảo 

luận và tiến hành công việc điền dã; Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học; Có tinh thần 

trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm; Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học 

sẽ dạy ở phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Lịch sử thế giới cận 

đại 

1. Kiến thức: 

- Các phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về lịch sử thế giới cận đại 

 - Sự ra đời, xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản 
 - Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

 - Các phong trào giải phong dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh thời cận đại. 

5 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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 - Những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, diễn biến, kết quả, tính chất của cuộc chiến 
tranh. 

2. Kỹ năng: 

-  Năng lực tư duy độc lập,  năng lực tự đánh giá bản thân và những người khác 
- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu 

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cận đại vào các lĩnh vực chuyên môn. 

-  Sinh viên được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm 
3. Thái độ: 

 - Tạo cho sinh viên sự hứng thú đối với những vấn đề lịch sử thế giới  

 - Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan  
- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Lịch sử thế giới hiện 
đại 

1. Kiến thức: 
- Nắm được các mốc phân kì của lịch sử thế giới hiện đại, sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội, những tác động từ sự ra đời của 

nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.  

- Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh dưới tác động ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đã nổi dậy đấu tranh chống lại các nước để 
quốc thực dân bằng nhiều con đường khác nhau và đã giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước.   

- Nắm được tình hình Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), 

Chiến tranh lạnh, sự hình thành trật tự thế giới mới sau những cuộc chiến tranh này và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các thời 
kì.  

- Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và tác động của khoa học kĩ thuật đối với đời sống xã hội của loài người.  

2. Kỹ năng: 

- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình  

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử.  
- Kĩ năng giải thích sự vận động và phát triển của các hiện tượng, quy luật lịch sử trong thời hiện đại 

- Biết vận dụng các kiến thức cơ đã học vào dạy học phần Lịch sử thế giới hiện đại ở trường phổ thông 

3. Thái độ: 
- Học sinh có cách nhìn nhận đánh giá khách quan về sự phát triển của thế giới trong thời hiện đại. Chủ nghĩa tư bản vẫn luôn vận 

động, điều chỉnh, thích nghi và phát triển trước những cuộc khủng hoảng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp 

đổ nhưng các nước xã hội chủ nghĩa còn lại vẫn tiếp tục đổi mới, phát triển và thu được nhiều thành tựu.  
- Có thái độ yêu, ghét các nhân vật lịch sử và thấy được hậu quả từ các cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh cục bộ trong thời kì 

chiến tranh lạnh cũng như sau chiến tranh lạnh đối với nhân loại.  
 4. Năng lực: 

 Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Lịch sử Việt Nam 

cận đại 

1. Kiến thức: 

- Khái quát được quá trình thực dân Pháp từng bước xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa 

- Hệ thống được các phong trào đấu tranh của nhân dân chống Pháp cuối thể kỉ XIX. Phân tích được nguyên nhân thất bại 
- Biết được quá trình vận động thành lập Đảng, quá trình chuẩn bị và đấu tranh cho cách mạng tháng Tám. 

2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 
học. 

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 
- Rèn luyện kỹ năng tự tìm và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

5 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật (công lao và tội trạng). 
- Khâm phục tinh thần đấu tranh không ngừng của nhân dân nhằm mục tiêu chống thực dân Pháp xâm lược 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

15 Lịch sử Việt Nam 

hiện đại 

1. Kiến thức: 

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại 

giai đoạn từ 1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh 
giá các sự kiện lịch sử giai đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc 

khoa học lịch sử cũng như các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung 

2. Kỹ năng: 
- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu 

- Làm việc theo nhóm 
- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử. 

3. Thái độ: 
- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc. 

4. Năng lực: 
- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trưởng phổ thông 

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Làng xã Việt Nam 1. Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm làng xã Việt Nam, nguồn gốc lịch sử và quá trình ra đời phát triển của làng xã Việt Nam; 

- Trình bày được kết cấu kinh tế, xã hội  làng xã Việt Nam; 

- Trình bày được văn hóa làng xã Việt Nam; 
- Phân tích được những biến đổi về kết cấu kinh tế, xã hội, văn hoá của làng xã Việt từ truyền thống đến hiện đại.   

2. Kỹ năng: 

- Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu 
- Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau. 

- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn 
đề. 

3. Thái độ: 

-  Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp 
- Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu 

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Vương quốc cổ 

Chămpa và Phù 

Nam 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển, đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội – văn hóa của quốc gia cổ Chămpa; 

Phù Nam 
- Nhận thức được Vương quốc cổ Champa tồn tại lâu dài trong sự tương tác với Âu Lạc và Đại Việt ở phía Bắc. Vương quốc Phù 

Nam tuy tồn tại ngắn ngủi nhưng phát triển đến cực thịnh, ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị và thương mại tới khu vực; 

- Nhận thức được ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Nam Á trên vùng lãnh thổ Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thấy được đây là sự khác 
biệt với vùng lãnh thổ truyền thống của người Việt cổ (chủ yếu ảnh hưởng của văn hóa Đông Á). 

2. Kỹ năng: 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ như: Ấn Độ hóa, trung tâm liên vùng, trung tâm liên thế giới… 
- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu như văn bia, thành văn,… 

- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. 
3. Thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam... 
4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

18 Một số vấn đề lịch 
sử Đông Nam Á cổ 

trung đại 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, lịch sử, truyền thống văn hóa của các quốc gia khu vực. 

- Cung cấp cho sinh viên hiểu biết về quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa Ấn Độ-Trung Quốc đối với Đông Nam Á thời kỳ cổ trung 

đại. 
- Qúa trình du nhập, ảnh hưởng và tác động của các tôn giáo ngoại lai đối với đời sống xã hội, khuynh hướng chính trị của các quốc 

gia Đông Nam Á thời kỳ cổ trung đại. 

- Qúa trình thâm nhập và tác động kinh tế-xã hội của các quốc gia phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á cổ trung đại 
2. Kỹ năng 

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu. 

- Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng 
3. Mục tiêu về thái độ 

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác khu vực hiện nay 

4. Năng lực 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Lịch sử quan hệ 

quốc tế 

1. Kiến thức: 

- Những khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế. 

- Đối tượng, chủ thể, phương pháp nghiên cứu của quan hệ quốc tế. 
- Những học thuyết cơ bản trong nghiên cứu quan hệ quốc tế và những học thuyết đang phổ biến trong giới nghiên cứu. 

- Lịch sử quan hệ quốc tế từ thời cổ đại cho đến hiện nay. 

- Đánh giá những tác động của tình hình quan hệ quốc tế đối với Việt Nam. 
2. Kỹ năng: 

-Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên. 

- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận. 
- Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử. 

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước 
ta hiện nay. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình. 

-  Khả năng làm việc nhóm 
- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người  

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. 

3. Thái độ: 
- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin  

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp 
- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina 

- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử 

4. Năng lực: 
- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, 

kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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20 Lịch sử văn hóa 

Việt Nam 
1. Kiến thức: 
- Phân tích được hệ thống các thành tố tạo thành văn hóa Việt Nam 

- Biết được quá trình phát sinh, phát triển và giao lưu văn hóa 

- Biết được những đặc điểm riêng biệt của các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử. 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về quá trình tiếp biến và giao lưu văn hóa 

- Giáo dục sinh viên tinh thần  yêu quê hương đất nước, yêu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Khái quát được những đặc điểm cơ bản của nền ngoại giao Việt Nam thời kì phong kiến độc lập 

- Phân tích được ngoại giaoViệt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay: đường lối, đặc điểm, tính chất của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, 
những thành tựu chủ yếu trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Ngoại giao nhân dân 

-  Nhận xét, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao, những hạn chế vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực 

tiễn. 

2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành...  

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật ngoại giao 
- Khâm phục sự sáng tạo, khôn khéo, tài tình trong quá trình đấu tranh ngoại giao 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Thực tế Lịch sử Việt 

Nam 

1. Kiến thức: 

Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các hiện vật bảo tàng và các di tích lịch sử thuộc lịch sử Việt Nam thuộc các thời kỳ. 

Qua đó, sinh viên có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành lịch sử Việt Nam.  
2. Kỹ năng: 

-  Kỹ năng quan sát, so sánh các hiện vật và các di tích lịch sử 

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau. 
- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn 

đề. 

3. Thái độ: 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn 

- Có thái độ trân trọng các hiện vật và di tích lịch sử của dân tộc; có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về các vấn đề thuộc lịch sử 

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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dân tộc, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Hồ Chí Minh đã lựa chọn.  
4. Năng lực: 

- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông  

23 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Kiến thức: 

-  Nắm được các khái niệm căn bản nhất và giải thích được một  số khái niệmcủa chuyên ngành Lịch sử.  

- Nhớ và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe nói đọc viết.  
- Đọc hiểu và dịch một số bài viết chuyên ngành chuyên ngành Lịch sử  

2. Kỹ năng: 

- Phát triễn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành Lịch sử và khoa học giáo dục 

3. Thái độ: 
- Thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.  

- Sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.   

4. Năng lực: 
- Năng lực ngoại ngữ 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Chế độ ruộng 

 đất trong lịch sử cổ 
trung đại Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Phân tích và hiểu được quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại Việt Nam qua các thời 
kỳ: dựng nước và giữ nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập. 

- Trình bày được chính sách của nhà nước phong kiến với hai loại hình ruộng đất công và ruộng đất tư. 

- Nêu được đặc điểm của các loại hình ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước và thuộc sở hữu tư nhân.  
- Nắm vững được tiến trình phát triển của các quan hệ ruộng đất trong lịch sử từ thời kỳ dựng nước đến trước khi bị thực dân Pháp 

xâm lược. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ: tư hữu, chiếm hữu, sở hữu, địa bạ…; các loại đất đai như: công điền, ruộng sơn lăng, 

ruộng tịch điền, quốc khố, đồn điền… 

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu: văn bia, minh văn, gia phả…vận dụng trong quá trình nghiên cứu lịch sử. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 
- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là việc tìm hiểu tư liệu ruộng đất trong lịch sử Việt 

Nam. 

4. Năng lực: 
- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Đô thị cổ Việt Nam 1. Kiến thức: 

- Trình bày và phân tích được lịch sử hình thành và các đặc điểm của đô thị cổ Việt Nam; các đô thị cổ Việt Nam tiêu biểu; vai trò 
của đô thị cổ trong lịch sử và vấn đề đô thị hóa. 

- Phân tích được các tiêu chí để hình thành một đô thị cổ và sự biến đổi của đô thị qua các thời kỳ lịch sử. 

2. Kỹ năng: 
- Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ đặc trưng: đô thị, đô thị cổ, đô thị hóa… 

- Kỹ năng vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về đô thị cổ. 

- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 
3. Thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Có thái độ tích cực và tạo được lòng yêu thích, hứng thú khi tìm hiểu về lịch sử đô thị Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến nay. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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26 Cơ cấu kinh tế - xã 

hội Việt Nam thời 

thuộc địa (1858 - 

1945) 

1. Kiến thức: 
- Khái quát được quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam từ mô hình phong kiến sang mô hình thuộc địa dưới sự chi phối 

của Pháp 

- Phân tích được những nét khác biệt, những đặc trưng riêng của từng giai đoạn 
- Đánh giá khách quan những mặt tích cực và hạn chế của mô hình cơ cấu kinh tế - xã hội thời thuộc địa 

2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 
học. 

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. Tổ chức các hoạt động học tập tích cực 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử. 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về các sự kiện, nhân vật lịch sử 

- Giáo dục sinh viên tinh thần yêu Lịch sử  
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Các khuynh  

hướng tư tưởng giải 

phóng dân tộc ở 
Việt Nam thời cận 

đại 

1. Kiến thức: 

- Phân tích được nguyên nhân bùng nổ các khuynh hướng cứu nước thời cận đại 

- Đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế của mỗi khuynh hướng cứu nước 
- Giải thích được tại sao khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản lại thắng thế trước các khuynh hướng khác. 

2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành...  
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 
- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện, hiện tượng và nhân vật lịch sử 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Tiếp xúc và giao lưu 

văn hóa Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Phân tích được những tác động  của vị thế địa - chính trị, nền tảng kinh tế, xung động kinh tế - xã hội với quá trình tiếp xúc và giao 

lưu văn hoá ở Việt Nam 
- Trình bày được diễn trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá trong lịch sử Việt Nam. 

- Phân tích những đặc điểm nổi bật về hình thái, nội dung, kết quả của quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam 

- Nắm vững vấn đề tiếp xúc và giao lưu văn hoá với tiến trình lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam  
2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ có liên quan đến tiếp xúc và giao lưu văn hoá. 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các tri thức về tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam. 
- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 

3. Thái độ: 

- Nhận thức được tiếp xúc và giao lưu văn hoá là thuộc tính của văn hoá Việt Nam 
- Các giá trị văn hoá thâu nhận từ các nền văn hoá bên ngoài góp phần làm phong phú cho nền văn hoá Việt Nam. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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4. Năng lực: 
- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

29 Cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt 
Nam 

1. Kiến thức: 

Giúp cho sinh viên nắm được: 
- Hoàn cảnh ra đời và nội dung đường lối Cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng từ năm 1954 đến nay; thành quả, hạn chế và bài học 

kinh nghiệm.   
2. Kỹ năng: 

- Đọc và ghi chép tài liệu 

- Phân tích và đánh giá đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm.  
- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu. 

3. Thái độ: 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp 
- Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu 

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 

- Qua môn học, sinh viên có có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ 
lịch sử mà củng cố niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng hiện nay. 

4. Năng lực: 

- Kiến thức các môn khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 
- Kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ dạy ở trường phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Một số tôn giáo lớn 

trên thế giới  

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các vấn đề lý luận chung về tôn giáo: định nghĩa, bản chất và nguồn gốc của tôn giáo; 
- Hiểu được những vấn đề cơ bản của một số tôn giáo lớn trên thế giới và ở Việt Nam thời cổ trung đại 

- Phân tích và so sánh hình thức phát triển, vai trò của tôn giáo trong hai thời kỳ: xã hội chưa có giai cấp và có giai cấp được vị trí và 

vai trò của Việt Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai. 

- Vận dụng những kiến thức lí luận về tôn giáo, đánh giá xu thế và vai trò của hiện tượng tôn giáo hiện nay. 

2. Kỹ năng: 

- Năng lực tư duy độc lập; 
- Năng lực tự đánh giá bản thân; 

- Kĩ năng nhận xét, trình bày, lập luận; 

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu; 
- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cổ trung đại giải thích những vấn đề tôn giáo và ngược lại; 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: 

- Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp. 

- Tạo cho sinh viên sự hứng đối với một trong những nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới cổ trung đại: vấn đề tôn giáo  
- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về vấn đề tôn giáo 

- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học. 
- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm. 

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực: 
- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

2 Hk7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Chiến tranh và ảnh 

hưởng sức mạnh 
trên biển của các 

cường quốc trong 

lịch sử 

1. Kiến thức: 

- Cung cấp kiến thức cơ bản và trọng tâm về các vùng biển thường xuyên diễn ra các cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc 
như vùng biển Ban Tích, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, biển Đông Nam Á… 

- Truyền thống khai thác biển và sự trỗi dậy sức mạnh biển, đại dương của các cường quốc lớn trong lịch sử nhân loại như Ai Cập, Hi 

Lạp, Ottoman, Ảrập, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp, Anh…. 
- So sánh về mô hình sức mạnh biển của một số cường quốc tiêu biểu như Hà Lan, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc 

- Tập trung nghiên cứu về sự trỗi dậy trên biển của Trung Hoa thời kỳ hiện đại và những tác động đối với tình hình an ninh hàng hải 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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trên biển 
2. Kỹ năng 

- Kỹ năng vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về sự tác động của biển đối với sự trỗi dậy của các cường quốc trong lịch 

sử. 
- Kỹ năng phân tích, thuyết trình, làm việc nhóm 

3. Thái độ 

- Có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực và đánh giá khách quan về tầm quan trọng của đại dương trong sự trỗi dậy về sức mạnh của 
các quốc gia.. 

- Đánh giá đúng đắn, chính xác, khoa học về những tác động của sự trỗi dậy sức mạnh biển của Trung Hoa đối với tình hình khu vực 

và quốc tế. 
4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

32 Các phong trào duy 
tân, cải cách ở Châu 

Á thế kỷ XIX - XX 

1. Kiến thức: 
- Sự giống và khác nhau giữa các khái niệm về cải cách, duy tân và các khái niệm liên quan như đổi mới, duy tân, canh tân... 

- Bối cảnh Châu Á thế kỷ XIX-XX, những cách đối phó của các quốc gia phương Đông trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương 

Tây. 
- Các phong trào cải cách, duy tân chính ở Châu Á, trong đó tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Sự giống 

và khác nhau, nguyên nhân thành công và thất bại của các phong trào cải cách đó. 

- Nắm được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu một vấn đề cụ thể của từng quốc gia, khu vực, cách phân tích, 
đánh giá và đưa ra những nhận định về các sự kiện có liên quan. 

2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên. 
- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận. 

- Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử. 

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước 

ta hiện nay. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình. 
-  Khả năng làm việc nhóm 

- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người  

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. 
3. Thái độ: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin  
- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp 

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina 
- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử 

4. Năng lực: 

 - Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, 
kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Cách mạng khoa 

học kĩ thuật trong 

lịch sử 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số vấn đề lí luận về khoa học kĩ thuật, mối quan hệ giữa cách mạng khoa học kĩ thuật với cách mạng sản xuất và 

cách mạng xã hội; nguồn gốc, vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại. 
- Hiểu được nguyên nhân, thành tựu, tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật thời cận đại và hiện đại. 

- Thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại ở một số nước trên thế giới và liên hệ với Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình  

Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học 

Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử, những tác động của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại 
Kĩ năng so sánh, liên hệ từ chính sách đầu tư và phát triển khoa học công nghệ của các nước trên thế giới để rút ra những bài học đối 

với chính sách phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần Cách mạng công nghiệp ở Anh và Cách mạng khoa học hiện đại ở trường phổ thông 
3. Thái độ: 

Thông qua môn học này giúp học sinh thấy được vai trò to lớn của khoa học đối với sự phát triển kinh tế cũng như tới đời sống xã hội 

của loài người. 
Giúp học sinh thấy được mặt trái của khoa học kĩ thuật nếu như sử dụng vào mục đích chiến tranh và hủy diệt. 

Giúp học sinh có thái độ yêu quý và trân trọng các phát minh của các nhà khoa học. 

4. Năng lực: 
 - Môn học này giúp trang bị kiến thức, kĩ năng nền tảng về lịch sử thế giới hiện đại để phát triển năng lực dạy học   cho học sinh và 

có phầm chất chính trị tốt. 

34 Một số tổ chức quốc 
tế và khu vực 

1. Kiến thức: 
- Sự ra đời, cơ cấu tổ chức, mục đích, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực.  

- Những hoạt động chủ yếu của các tổ chức đó.  

2. Kỹ năng: 
- Kỹ năng đọc, ghi chép tài liệu lịch sử.  

- Chuẩn bị cho Xêmina theo yêu cầu của giáo viên. 

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu.  
- Nâng cao khả năng hoạt động theo nhóm.  

- Rèn luyện năng lực lập luận, cách nhìn nhận đánh giá lịch sử.  

- Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử.  
3. Thái độ: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
4. Năng lực: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Chủ nghĩa tư bản 

hiện đại 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số học thuyết về chủ nghĩa tư bản, đối chiếu một số vấn đề lí luận của chủ nghĩa Mác đối với sự phát triển với sự 

phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

- Nắm được các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ XXI. 

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Mĩ, Nhật, các nước châu Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ 
XXI 

- Nắm được đặc điểm của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại 

2. Kỹ năng: 
- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình  

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học 

- Kĩ năng phân tích, khai thác các tài liệu đa ngôn ngữ.  
- Kĩ năng phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển và hạn chế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần các nước tư bản thời hiện đại ở trường phổ thông 

3. Thái độ: 
- Có thái độ khách quan khoa học đối với quá trình vận động, quy luật, bản chất về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

- Học sinh thấy được những ưu việt cũng như mặt trái của chủ nghĩa tư bản để có cách đánh giá khách quan về sự tồn tại và phát triển 

của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tâm lý học đại 
cương  

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

1. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1615 

 
cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, 

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, 

dạy học…   

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, 

giáo dục khi đi thực tập sau này.  
  

37 Tâm lí học lứa tuổi 

học sinh trung học 

phổ thông (THPT) 
và Tâm lí học sư 

phạm 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT, các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

38 Giáo dục học 1 

(những vấn đề 

chung của giáo dục 
học) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

39 Giáo dục học 2 (Lí 
luận dạy học và lí 

luận giáo dục trong 

nhà trường phổ 
thông) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.        

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Lý luận dạy học lịch 

sử 

1. Kiến thức: 

- Chứng minh được phương pháp dạy học lịch sử là một khoa học. 

- Khái quát được các giai đoạn chủ yếu của hoạt động dạy học Lịch sử trên thế giới và Việt Nam. 

- Trình bày được mục tiêu chung của môn học về kiến thức, kĩ năng, thái độ. 

- Xác định được mục tiêu cụ thể cho một bài học trong chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông. 
- Phân tích được vai trò và cấu tạo của sách giáo khoa lịch sử hiện hành. 

- Trình bày được chức năng giáo dục của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông. 

- Phân tích được các biện pháp hình thành tri thức lịch sử cho học sinh. 
- Trình bày được nội dung và biện pháp sư phạm phát triển năng lực nhận thức và thực hành trong dạy học lịch sử ở trường phổ 

thông. 

2. Kỹ năng: 
- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 

- Lập kế hoạch dạy học môn Lý luận dạy học lịch sử theo định hướng dạy học tích cực 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp dạy học lịch sử trong việc DHLS ở trường THPT 
- Đánh giá được tầm quan trọng của bộ môn LS trong việc giáo dục thể hệ trẻ. 

4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học tích hợp; 
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Hệ thống các 

phương pháp dạy 
học Lịch sử ở 

trường THPT 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm các phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT;  
- Vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT;  

- Đánh giá được ưu và nhược điểm của từng phương pháp dạy học;  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Phân tích các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học. 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Lập kế hoạch dạy học môn Lịch sử ở trường THPT theo định hướng dạy học tích cực; xây dựng hồ sơ dạy học môn Lịch sử. 

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực; Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành...  
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy.  

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực:  
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa 

- Năng đánh giá kết quả giáo dục 
- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Các hình thức tổ 

chức dạy học Lịch 

sử ở trường phổ 
thông 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các khái niệm: bài học Lịch sử, kế hoạch bài dạy, dạy học Lịch sử ngoài lớp và ngoại khóa;  

- So sánh được điểm giống và khác nhau về vị trí, nội dung của các loại bài học trong môn Lịch sử ở trường THPT;  
- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, kế hoạch kiểm tra – đánh giá trong xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch 

sử;  

- Vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Lịch sử cho học sinh THPT. 

2. Kỹ năng: 

- Xây dựng kế hoạch bài dạy cho một bài học Lịch sử và triển khai, đánh giá cải tiến bài dạy đó; 

- Xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử cho học sinh THPT; 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy.  
- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Kĩ thuật dạy học 
tích cực trong môn 

Lịch sử ở trường 

phổ thông 

1. Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm kĩ thuật dạy học;  

- Nêu được quy trình triển khai một số kĩ thuật dạy học Lịch sử hiệu quả vào giảng dạy ở trường THPT; 

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Lịch sử ở trường THPT; 
- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học hiệu quả trong môn Lịch sử. 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành các kĩ thuật dạy học trong các bài học cụ thể của chương trình Lịch sử THPT. 
- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học.  
- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực quản lý lớp học. 

44 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học lịch sử 
và giáo dục Lịch sử 

1. Kiến thức: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản, ý nghĩa và mục đích của NCKH LS và NCKHGD. 
- Phân biệt được các loại hình của NCKHLS và NCKHGD. 

- Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lựa chọn các PPNC cơ bản trong KHGD. 

- Hiểu được cấu trúc và qui trình tiến hành một NCKHGD 
2. Kỹ năng 

- Xác định vấn đề nghiên cứu khả thi, đối tượng, khách thể, mục đích, nhiệm vụ NC và đặt tên đề tài chuẩn xác. 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các PPNC trong KHLS và KHGD. 
- Thiết kế qui trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và PPNC  

- Xây dựng đề cương nghiên cứu. 

- Viết và trình bày 1 báo cáo NC trong KHLS và KHGD hoàn chỉnh 
- Đánh giá đúng giá trị của một công trình NC đích thực 

3. Mục tiêu về thái độ 

- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong NCKHLS và NC KHGD. 
- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả NC trong KHGD vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học 

4. Mục tiêu về năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Thực hành giảng 

dạy 1 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát. 

- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. 
- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học. 

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử. 

2. Kỹ năng: 

- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT.  

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT 

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện. 
3. Thái độ: 

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 
4. Năng lực:  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa 
- Năng đánh giá kết quả giáo dục 

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Thực hành sư phạm 
1 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
2. Kĩ năng: Biết lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành 

cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3. Thái độ: 
 - Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 

 - Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Thực hành giảng 

dạy 2 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát. 
- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. 

- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học. 

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử. 
2. Kỹ năng: 

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT.  
- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT 

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện. 

- Xây dựng hồ sơ dạy học, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong bổ sung thông tin và lưu trữ hồ sơ dạy học. 
3. Thái độ: 

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 
4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa  
- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học 

- Năng đánh giá kết quả giáo dục 

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Thực hành sư phạm 

2 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 

tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 
dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

49 Kiểm tra đánh  

giá trong dạy học 

lịch sử ở trường phổ 

thông theo định 

hướng phát triển 
năng lực  

1. Kiến thức: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản của đánh giá trong giáo dục, trình bày được vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục. 

- Nhận biết được hệ thống năng lực của HS có thể đánh giá qua hình thức KTĐG theo hướng phát triển năng lực. 

- Hiểu và vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong đánh giá, cách xây dựng các công cụ đánh giá theo định hướng phát triển 

năng lực thường xuyên và định kỳ. 
- Vận dụng được các vấn đề chung về đánh giá theo định hướng phát triển năng lực vào quá trình dạy - học - kiểm tra đánh giá sau 

này. 

2. Kỹ năng 
- Thiết kế được qui trình đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực. 

- Xây dựng được mục tiêu môn học, bài học làm cơ sở cho hoạt động đánh giá. 

- Xây dựng được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận. 
- Thiết lập được ma trận đề thi 

- Lập được hồ sơ và lưu trữ hồ sơ trong việc theo dõi tiến bộ của học sinh. 

- Lập được kế hoạch đánh giá cải tiến. 
- Lập được các tiêu chí đánh giá DH theo dự án và đánh giá Hồ sơ người học. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, khách quan trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS. 
- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 

4. Năng lực:  

- Năng lực dạy học phân hóa 
- Năng lực kiểm tra đánh giá 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 
dạy học lịch sử 

1. Kiến thức: 

- Hiểu biết chung về: ứng dụng công nghệ thông tin trong DHLS ở trường THPT; nguyên tắc và các phần mềm tin học cơ bản, sử 
dụng hiệu quả trong quá trình DHLS. 

- Biết được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại tư liệu gốc trong DHLS 

- Sử dụng được các loại tư liệu gốc khác nhau trong dạy học.  
- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ KTĐG năng lực HS.  

2. Kỹ năng: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng tìm kiếm, hiệu chỉnh tư liệu; sử dụng phần mềm tin học trong thiết kế và riển khai bài dạy; kĩ năng 

phê phán tư liệu. 

3. Thái độ: 
- Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập.  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 

4. Năng lực: 
- -Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; 

51 Phát triển chương 
trình môn học Lịch 

sử ở trường phổ 

thông 

1. Kiến thức: 
- Hiểu biết chung về: chương trình giáo dục; các loại chương trình; phát triển chương trình giáo dục; chương trình giáo dục nhà 

trường và phát triển chương trình GD nhà trường. 

- Biết được các tiêu chí và cách phân loại chương trình giáo dục. 
- Hiểu được mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục cho nhà trưởng phổ thông một cách khoa học, hiện đại và khả thi.  

- Xác định được mục tiêu, nội dung chương trình môn học Lịch sử ở nhà trường phổ thông một cách khoa học, hiện đại và khả thi.  

- Xây dựng được các chuyên đề/ chủ đề dạy học trong môn Lịch sử 
2. Kỹ năng 

- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện, đánh giá, thẩm định/nghiệm thu, tư vấn mục tiêu, chuẩn đầu ra và 
xây dựng nội dung cho trình chương giáo dục của nhà trường phổ thông và môn Lịch sử theo các điều kiện và mô hình giáo dục xác 

định. 

3. Thái độ 
Nghiêm túc trong nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 

4. Năng lực:  

- Năng lực phân tích, phát triển chương trình 

- Năng lực dạy học phân hóa 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Xây dựng chuyên đề 
trong dạy học môn 

Lịch sử theo định 

hướng phát triển 
năng lực. 

1. Kiến thức 
- Trình bày được cơ sở của việc xây dựng chuyên đề dạy học môn Lịch sử ở trường THPT 

- Phân tích được những đặc trưng của chuyên đề Lịch sử 

- Nêu được quy trình xây dựng chuyên đề dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực 
- Xác định được mạch kiến thức phù hợp cho việc xây dựng chuyên đề 

- Vận dụng được quy trình xây dựng chuyên đề vào việc xây dựng và dạy học môn Lịch sử ở trường THPT 

2. Kĩ năng  
- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành xây dựng các chuyên đề dạy học của chương trình Lịch sử THPT. 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các chuyên đề dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 
để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học.  

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực:  
- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa 

- Năng lực đánh giá kết quả giáo dục 
- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học Lịch 

sử ở trường phổ 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm, mục tiêu, điều kiện và đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo;  
- Phân tích được mối liên hệ giữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoại khóa trong môn Lịch sử;  

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử; 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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thông 
trình môn học Lịch 

sử ở trường phổ 

thông 

- Vận dụng được các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử cho học sinh THPT. 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn hình thức tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lịch sử cho học sinh THPT ; 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong môn Lịch sử; 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 
- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.  

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử; hình thành ý thức cộng đồng và phát triển các phẩm chất 
tốt đẹp của công dân cho HS. 

4. Năng lực: 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường. 

- Tổ chức và vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54  Một số vấn đề về 
phương pháp dạy 

học lịch sử 

1. Kiến thức: 
- Hiểu biết chung về: ứng dụng công nghệ thông tin trong DHLS ở trường THPT; nguyên tắc và các phần mềm tin học cơ bản, sử 

dụng hiệu quả trong quá trình DHLS. 

- Biết được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại tư liệu gốc trong DHLS 
- Sử dụng được các loại tư liệu gốc khác nhau trong dạy học.  

- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ KTĐG năng lực HS.  

2. Kỹ năng 
- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng tìm kiếm, hiệu chỉnh tư liệu; sử dụng phần mềm tin học trong thiết kế và riển khai bài dạy; kĩ năng 

phê phán tư liệu… 

3. Thái độ 

Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập.  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 
4. Năng lực:  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; 

3 Hk8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Một số vấn đề về 

lịch sử Việt Nam 

1. Kiến thức: 

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại 

giai đoạn từ 1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh 
giá các sự kiện lịch sử giai đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc 

khoa học lịch sử cũng như các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung 

2. Kỹ năng: 
- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu 

- Làm việc theo nhóm 
- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử. 

3. Thái độ: 
- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

56 Một số vấn đề về 

lịch sử Thế giới 

1. Kiến thức 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong lịch sử thế giới từ cổ đại, trung đại đến cận đại, hiện đại. 

4 Hk8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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Trong đó đối với phần lịch sử thế giới cổ trung đại chủ yếu tập trung vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Trung Quốc, Tây Âu và 
quá trình tiếp xúc giao lưu Đông-Tây trong giai đoạn cổ trung đại. Qua đó giúp sinh viên có những nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn 

về lịch sử nhân loại, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi quá trình tiếp xúc, hội nhập quốc tế ngày càng trở lên cấp thiết. Đối với giai 

đoạn lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, học phần này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp những kiến thức trọng tâm liên quan đến 
nguyên nhân, sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản. Điều này giúp cho sinh viên có nhận thức 

đắn về ý nghĩa, tác động của các cuộc cách mạng tư sản đối với lịch sử thế giới nói chung và lịch sử châu Âu-Á nói riêng. Phần lịch 

sử thế giới hiện đại chủ yếu cung cấp một số vấn đề lịch sử thế giới diễn ra từ sau năm 1917 đến nay. Trong đó chú trọng hơn cả đến 
những diễn biến trong quan hệ quốc tế, sự hình thành, sụp đổ của các trật tự thế giới…, nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 

căn bản, toàn diện khách quan về khung cảnh của sự đan xen những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. 

2. Kỹ năng 
- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu. 

- Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng 

3. Mục tiêu về thái độ 

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử thế giới trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Sư phạm Lịch sử (Áp dụng cho K45,46)       

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Cung cấp những hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin. 
- Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội 

dung của các môn học khác. 

- Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. 
- Tìm hiểu việc vận dụng tri thức triết học Mác - Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật để rèn luyện 

tư duy, giúp ích trong học tập và cuộc sống.  

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã 

hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài 

người.   

3. Thái độ 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc 
phát triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị đúng đắn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nội dung của các chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế chính trị Mác -Lênin 

- Hiểu được tầm quan trọng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

2. Kỹ năng 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 
- Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1. Kiến thức 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi, mở rộng và chuyên sâu về CNXHKH, một trong ba bộ phận hợp thành của 

Mác - Lênin. 
2. Kỹ năng  

Giúp cho sinh viên nâng cao năng lực hiểu biết thực tiễn và vận dụng các tri thức về CNXHKH vào việc xem xét và giải quyết những 

vấn đề chính trị - xã hội của đất nước có liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH. Đặc biệt, phải nắm chắc và thành thạo 
kiến tức đã học vào giảng dạy và nghiên cứu sau khi ra trường. 

3. Thái độ 

- Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan 
điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; Có trách nhiệm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán những quan 

điểm thù địch và sai trái về CNXH, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực Năng lực tham gia các hoạt động xã hội  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Cùng với các môn học, như: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của 
cách mạng nước ta. 

2. Kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 
1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kỹ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 
- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  
Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 
- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 
- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 
- Du lịch 

- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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9 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 

và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; 
Sử dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết 

đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, 
trình chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với 
sức khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ 
học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 
trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà 

trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 

triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát 
triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 
pháp luật; 

- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 
Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 

Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 
- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3.Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành 
vi vi phạm kỷ luật. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  

làm  trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Nhập môn sử học và 

phương pháp luận 

sử học 

1. Kiến thức:  

- Phát biểu được nội dung những khái niệm: Lịch sử, Sử học, Khoa học lịch sử 

- Phân tích được chức năng và đối tượng nghiên cứu của sử học;  
- Phân tích được mối liên hệ cơ bản giữa sử học và các ngành khoa học khác;  

- Trình bày được vai trò của sử học;  

- Nêu được cấu trúc của phương pháp luận sử học. 
- Trình bày được lý thuyết về đối tượng nghiên cứu của sử học; phương pháp nghiên cứu của sử học. 

2. Kỹ năng: 

- Ứng dụng những vấn đề lý thuyết để xác định đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thác thông tin lịch sử từ các nguồn, cách khôi 
phục sự kiện và giải thích sự kiện lịch sử, cách kết cấu thông tin lịch sử để mang lại hình ảnh lịch sử như nó đã tồn tại. 

3. Thái độ: 

- Luôn tuân thủ chặt chẽ qui trình nghiên cứu lịch sử. 
- Thận trọng và khách quan trong khai thác và thẩm định thông tin lịch sử. 

4. Năng lực: 

- Hình thành cho SV kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Lịch sử văn minh 

thế giới 

1. Kiến thức  

- Hiểu được các khái niệm liên quan đến nội dung môn học: văn hóa, văn hóa học, văn minh, văn hiến, văn vật, và các phương pháp 

nghiên cứu lịch sử văn hóa, văn minh. 
- Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về cơ sở hình thành và những thành tựu tiêu biểu của một số trung tâm văn minh trên thế giới 

theo tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại: từ cổ đại (văn minh Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Arập, Đông Nam Á, Hy Lạp-La Mã),  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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trung đại (văn minh Tây Âu trung đại) , cận đại (văn minh công nghiệp) và văn minh thế kỷ XX.  
- Đánh giá được: đặc điểm, vai trò và tác động của các trung tâm văn minh trên trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Liên 

hệ với sự phát triển của các nền văn hóa, văn minh trên đất nước Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 
- Rèn  luyện các kỹ năng đọc, phân tích tài liệu; kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị seminar, thuyết trình, làm việc nhóm, tranh biện. 

- Vận dụng các kiến thức chuyên môn trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông và giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. 
3. Thái độ: 

- Xây dựng quan điểm nhân văn, nhân sinh quan đúng đắn, nâng cao lòng tự hào, biết trân trọng những giá trị tinh thần, vật chất của 

văn minh loài người. 
 - Xác định và thực hiện được trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, nhận thức rõ được những yếu tố 

cần kế thừa, phát huy hay loại trừ của các thành tố văn hóa, văn minh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập thế giới, phục vụ cho 

công cuộc xây dựng đất nước theo đường lối công nghiệp hóa - hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Lịch sử Việt Nam 

cổ trung đại 

1. Kiến thức: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại. Những sự kiện, những vấn đề, 

những nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại sẽ được trình bày theo lịch đại, nhằm cung cấp cho người học 
không chỉ kiến thức mà còn là cách phân tích, đánh giá các sự kiện, các vấn đê, các nội dung của lịch sử Việt Nam thời kỳ này. Đây là 

những kiến thức cơ sở, nền tảng giúp người học tiếp cận các môn học học khác của khoa học lịch sử cũng như của khoa học xã hội và 

nhân văn nói chung.  
2. Kỹ năng: 

Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu; Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử; Nâng 

cao khả năng lập luận; nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau; Biết sử dụng các 
phương pháp trong nghiên cứu lịch sử; vận dụng quan điểm mác xít khi nhìn nhận, đánh giá lịch sử. 

3. Thái độ: 

 Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ học trên lớp và các hoạt động ngoại khoá; Chuẩn bị kỹ phần tự học, tự nghiên cứu 

ở nhà; Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận; Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.4. Năng lực: 

4. Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

5 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Lịch sử thế giới cổ 

trung đại 

1. Kiến thức: 

- Trình bày những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của xã hội loài người trong thời cổ trung đại.. 
- Phân tích và khái quát được các quy luật phát triển của xã hội loài người và có được cái nhìn toàn diện về diễn trình phát triển của 

Lịch sử Thế giới… 

- Phân tích, lý giải nhiều sự kiện, quy luật trong lịch sử Thế giới cổ trung đại; 
- Vận dụng lý giải các hiện tượng lịch sử, kinh tế - xã hội thời cận – hiện đại và đương đại. 

2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp và thuyết trình liên quan đến những nội dung của Lịch sử Thế giới… 
- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề lịch sử, nâng cao kiến thức chuyên môn 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 3. Thái độ: 

- Có thái độ và nhận thức khách quan, khoa học về những sự kiện Lịch sử Thế giới cổ trung đại. 
- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học. 

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm. 

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

5 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Biển, đảo Việt Nam 

trong lịch sử (từ 
nguồn gốc đến đầu 

thế kỷ XXI) 

1. Kiến thức: 

- Trình bày và phân tích được lịch sử hình thành của biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ: từ trước thế kỷ X, thế kỷ X đến năm 1945 và 
từ 1945 đến nay. 

- Phân tích được vai trò của biển đào Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó có tầm nhìn chiến lược về biển 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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đảo đến năm 2020. 
- Phân tích được quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo, đồng thời hiểu rõ hơn về các Văn bản liên quan đến chủ 

quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

2. Kỹ năng: 
- Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ đặc trưng: biển, đảo, chủ quyền, lãnh hải, thềm lục địa… 

- Kỹ năng vận dụng tư liệu lịch sử để đánh giá và trình bày về chủ quyền trên biển đảo Việt Nam. 

- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 
3. Thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử biển đảo Việt Nam. 

- Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm bảo về chủ quyền trên biển đảo. 
4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

- Năng lực dạy học tích hợp. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà 

nước và pháp luật; 
- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 
- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Các dân tộc và 
chính sách dân tộc ở 

Việt Nam 

1. Kiến thức: 
Sinh viên cần nắm được kiến thức về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam trong gần môt thế kỷ qua. Cụ thể, sinh viên cần 

tích lũy tri thức về các vấn đề khái niệm liên quan đến dân tộc, tộc người, cộng đồng dân tộc và chính sách dân tộc; Tên gọi, ý nghĩa 

tên gọi và sự phân bố các dân tộc Việt Nam; Đặc điểm về môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử, quá trình hình 
thành, phát triển các dân tộc ở Việt Nam; Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến, Đảng và Nhà nước Việt Nam; Các nguyên 

tắc cơ bản của chính sách dân tộc của chủ nghĩa Mác – Leenin và của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các thành tựu lớn của chính sách 

dân tộc ở Việt Nam  
2. Kỹ năng: 

Môn học sẽ giúp cho sinh viên có các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thảo luận về đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam cũng như các 

chính sách dân tộc về lý thuyết và thực tiễn; phân tích, đánh giá những thành quả thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam 
và trong khu vực. 

3. Thái độ: 

- Cần tự giác, chủ động, sang tạo trong quá trình tham dự môn học; 
- Phải có tính trung thực trong học tập và nghiên cứu. 

4. Năng lực:  

- Năng lực kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; 
- Năng lực giảng dạy các môn học ở trường phổ thông 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Cơ sở Khảo cổ học 1. Kiến thức: 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về Khoa học Khảo cổ; nắm được đặc trưng của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam;  
- Vận dụng các khái niệm và lí thuyết về Khoa học Khảo cổ giúp sinh viên định vị nhân loại trong bối cảnh sinh thái và trình tự thời 

gian; thông qua việc diễn giải hiện vật và vạch định không gian/ đặc điểm của các nền văn hóa khảo cổ thế giới và Việt Nam;  

- Phân tích được vị trí và vai trò của Việt Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai. 
- Đánh giá được những thành tựu văn hóa khảo cổ Việt Nam trong sự so sánh với tiến trình và phân loại khảo cổ học thế giới, cũng 

như các bước phát triển ngành học khác của khoa học lịch sử và khoa học xã hội & nhân văn. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2. Kỹ năng: 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức khai quật khảo cổ; 

- Nhận biết trên thực tế một số loại hình di tích và di vật tiêu biểu của các giai đoạn, các nền văn hóa khảo cổ Thế giới và Việt Nam 

để hiểu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại, biết mình, biết người; 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 
- Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp. 

- Chủ động trong việc tìm kiếm chủ đề thảo luận và tiến hành công việc điền dã. 

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học. 
- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm. 

- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

21 Lịch sử thế giới cận 

đại 

1. Kiến thức: 

- Các phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về lịch sử thế giới cận đại 

- Sự ra đời, xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản 
- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

- Các phong trào giải phong dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh thời cận đại. 

- Những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, diễn biến, kết quả, tính chất của cuộc chiến 
tranh. 

2. Kỹ năng: 

-  Năng lực tư duy độc lập,  năng lực tự đánh giá bản thân và những người khác 

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu 

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cận đại vào các lĩnh vực chuyên môn. 

-  Sinh viên được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm 
3. Thái độ: 

 - Tạo cho sinh viên sự hứng thú đối với những vấn đề lịch sử thế giới  

 - Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan  
- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

5 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Lịch sử thế giới hiện 
đại 

1. Kiến thức: 
- Nắm được các mốc phân kì của lịch sử thế giới hiện đại, sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội, những tác động từ sự ra đời của 

nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.  

- Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh dưới tác động ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đã nổi dậy đấu tranh chống lại các nước để 
quốc thực dân bằng nhiều con đường khác nhau và đã giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước.   

- Nắm được tình hình Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), 

Chiến tranh lạnh, sự hình thành trật tự thế giới mới sau những cuộc chiến tranh này và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các thời 
kì.  

- Sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và tác động của khoa học kĩ thuật đối với đời sống xã hội của loài người.  

2. Kỹ năng: 
- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình  

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử.  
- Kĩ năng giải thích sự vận động và phát triển của các hiện tượng, quy luật lịch sử trong thời hiện đại 

- Biết vận dụng các kiến thức cơ đã học vào dạy học phần Lịch sử thế giới hiện đại ở trường phổ thông 

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ: 
- Học sinh có cách nhìn nhận đánh giá khách quan về sự phát triển của thế giới trong thời hiện đại. Chủ nghĩa tư bản vẫn luôn vận 

động, điều chỉnh, thích nghi và phát triển trước những cuộc khủng hoảng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp 

đổ nhưng các nước xã hội chủ nghĩa còn lại vẫn tiếp tục đổi mới, phát triển và thu được nhiều thành tựu.  
- Có thái độ yêu, ghét các nhân vật lịch sử và thấy được hậu quả từ các cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh cục bộ trong thời kì 

chiến tranh lạnh cũng như sau chiến tranh lạnh đối với nhân loại.  

 4. Năng lực: 
 Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

23 Lịch sử Việt Nam 

cận đại 

1. Kiến thức: 

- Khái quát được quá trình thực dân Pháp từng bước xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa 

- Hệ thống được các phong trào đấu tranh của nhân dân chống Pháp cuối thể kỉ XIX. Phân tích được nguyên nhân thất bại 
- Biết được quá trình vận động thành lập Đảng, quá trình chuẩn bị và đấu tranh cho cách mạng tháng Tám. 

2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 
học. 

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 
- Rèn luyện kỹ năng tự tìm và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật (công lao và tội trạng). 
- Khâm phục tinh thần đấu tranh không ngừng của nhân dân nhằm mục tiêu chống thực dân Pháp xâm lược 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

5 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Lịch sử Việt Nam 

hiện đại 

1. Kiến thức: 

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại 

giai đoạn từ 1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh 
giá các sự kiện lịch sử giai đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc 

khoa học lịch sử cũng như các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung 

2. Kỹ năng: 
- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu 

- Làm việc theo nhóm 
- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử. 

3. Thái độ: 
- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc. 

4. Năng lực: 
- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trưởng phổ thông 

5 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Làng xã Việt Nam 1. Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm làng xã Việt Nam, nguồn gốc lịch sử và quá trình ra đời phát triển của làng xã Việt Nam; 

- Trình bày được kết cấu kinh tế, xã hội  làng xã Việt Nam; 

- Trình bày được văn hóa làng xã Việt Nam; 
- Phân tích được những biến đổi về kết cấu kinh tế, xã hội, văn hoá của làng xã Việt từ truyền thống đến hiện đại.   

2. Kỹ năng: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu 
- Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau. 

- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn 
đề. 

3. Thái độ: 

 - Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp 
  - Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu 

  - Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Vương quốc cổ 

Chămpa và Phù 

Nam 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển, đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội – văn hóa của quốc gia cổ Chămpa; 

Phù Nam 
- Nhận thức được Vương quốc cổ Champa tồn tại lâu dài trong sự tương tác với Âu Lạc và Đại Việt ở phía Bắc. Vương quốc Phù 

Nam tuy tồn tại ngắn ngủi nhưng phát triển đến cực thịnh, ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị và thương mại tới khu vực; 

- Nhận thức được ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Nam Á trên vùng lãnh thổ Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thấy được đây là sự khác 
biệt với vùng lãnh thổ truyền thống của người Việt cổ (chủ yếu ảnh hưởng của văn hóa Đông Á). 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ như: Ấn Độ hóa, trung tâm liên vùng, trung tâm liên thế giới… 
- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu như văn bia, thành văn,… 

- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam... 
4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Lịch sử Đông Nam 
Á  

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, lịch sử, truyền thống văn hóa của các quốc gia khu vực. 

- Cung cấp cho sinh viên hiểu biết về quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa Ấn Độ-Trung Quốc đối với Đông Nam Á thời kỳ cổ trung 

đại. 
- Qúa trình du nhập, ảnh hưởng và tác động của các tôn giáo ngoại lai đối với đời sống xã hội, khuynh hướng chính trị của các quốc 

gia Đông Nam Á thời kỳ cổ trung đại. 

- Qúa trình thâm nhập và tác động kinh tế-xã hội của các quốc gia phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á cổ trung đại 
2. Kỹ năng 

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu. 

- Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên ngành được vận dụng 
3. Mục tiêu về thái độ 

- Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác khu vực hiện nay 

4. Năng lực 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Lịch sử quan hệ 

quốc tế 

1. Kiến thức: 

- Những khái niệm cơ bản về quan hệ quốc tế. 

- Đối tượng, chủ thể, phương pháp nghiên cứu của quan hệ quốc tế. 
- Những học thuyết cơ bản trong nghiên cứu quan hệ quốc tế và những học thuyết đang phổ biến trong giới nghiên cứu. 

- Lịch sử quan hệ quốc tế từ thời cổ đại cho đến hiện nay. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Đánh giá những tác động của tình hình quan hệ quốc tế đối với Việt Nam. 
2. Kỹ năng: 

-Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên. 

- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận. 
- Rèn luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu 

- Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử. 

- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước 
ta hiện nay. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình. 

-  Khả năng làm việc nhóm 
- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người  

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. 

3. Thái độ: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin  
- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp 

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina 

- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử 
4. Năng lực: 

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, 

kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Lịch sử văn hóa 
Việt Nam 

1. Kiến thức: 
- Phân tích được hệ thống các thành tố tạo thành văn hóa Việt Nam 

- Biết được quá trình phát sinh, phát triển và giao lưu văn hóa 

- Biết được những đặc điểm riêng biệt của các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử. 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 
- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về quá trình tiếp biến và giao lưu văn hóa 

- Giáo dục sinh viên tinh thần  yêu quê hương đất nước, yêu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Khái quát được những đặc điểm cơ bản của nền ngoại giao Việt Nam thời kì phong kiến độc lập 

- Phân tích được ngoại giaoViệt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay: đường lối, đặc điểm, tính chất của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, 
những thành tựu chủ yếu trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Ngoại giao nhân dân 

-  Nhận xét, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động ngoại giao, những hạn chế vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực 

tiễn. 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành...  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



1641 

 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện và nhân vật ngoại giao 
- Khâm phục sự sáng tạo, khôn khéo, tài tình trong quá trình đấu tranh ngoại giao 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 
Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

31 Thực tế Lịch sử Việt 

Nam 

1. Kiến thức: 

Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các hiện vật bảo tàng và các di tích lịch sử thuộc lịch sử Việt Nam thuộc các thời kỳ. 

Qua đó, sinh viên có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành lịch sử Việt Nam.  
2. Kỹ năng: 

-  Kỹ năng quan sát, so sánh các hiện vật và các di tích lịch sử 

- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau. 
- Biết sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, vận dụng quan điểm Mác xít trong nhìn nhận, đánh giá vấn 

đề. 

3. Thái độ: 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn 

- Có thái độ trân trọng các hiện vật và di tích lịch sử của dân tộc; có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về các vấn đề thuộc lịch sử 

dân tộc, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Hồ Chí Minh đã lựa chọn.  
4. Năng lực: 

- Kiến thức nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

- Kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở trường phổ thông  

2 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Kiến thức: 

-  Nắm được các khái niệm căn bản nhất và giải thích được một  số khái niệmcủa chuyên ngành Lịch sử.  

- Nhớ và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe nói đọc viết.  
- Đọc hiểu và dịch một số bài viết chuyên ngành chuyên ngành Lịch sử  

2. Kỹ năng: 

- Phát triễn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.  
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành Lịch sử và khoa học giáo dục 

3. Thái độ: 
- Thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.  

- Sẵn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.   

4. Năng lực: 
- Năng lực ngoại ngữ 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33 Chế độ ruộng đất 

trong lịch sử cổ 
trung đại Việt Nam 

1. Kiến thức: 

- Phân tích và hiểu được quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại Việt Nam qua các thời 
kỳ: dựng nước và giữ nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập. 

- Trình bày được chính sách của nhà nước phong kiến với hai loại hình ruộng đất công và ruộng đất tư. 

- Nêu được đặc điểm của các loại hình ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước và thuộc sở hữu tư nhân.  
- Nắm vững được tiến trình phát triển của các quan hệ ruộng đất trong lịch sử từ thời kỳ dựng nước đến trước khi bị thực dân Pháp 

xâm lược. 

2. Kỹ năng: 
- Kỹ năng xây dựng nội hàm các thuật ngữ: tư hữu, chiếm hữu, sở hữu, địa bạ…; các loại đất đai như: công điền, ruộng sơn lăng, 

ruộng tịch điền, quốc khố, đồn điền… 

- Kỹ năng sử dụng các nguồn tư liệu: văn bia, minh văn, gia phả…vận dụng trong quá trình nghiên cứu lịch sử. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ: 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 
- Có thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là việc tìm hiểu tư liệu ruộng đất trong lịch sử Việt 

Nam. 

4. Năng lực: 
- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

34 Cơ cấu kinh tế - xã 

hội Việt Nam thời 
thuộc địa (1858 - 

1945) 

1. Kiến thức: 

- Khái quát được quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam từ mô hình phong kiến sang mô hình thuộc địa dưới sự chi phối 
của Pháp 

- Phân tích được những nét khác biệt, những đặc trưng riêng của từng giai đoạn 

- Đánh giá khách quan những mặt tích cực và hạn chế của mô hình cơ cấu kinh tế - xã hội thời thuộc địa 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. Tổ chức các hoạt động học tập tích cực 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử. 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan về các sự kiện, nhân vật lịch sử 
- Giáo dục sinh viên tinh thần yêu Lịch sử  

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Các khuynh hướng 

tư tưởng giải phóng 

dân tộc ở Việt Nam 

thời cận đại 

1. Kiến thức: 

- Phân tích được nguyên nhân bùng nổ các khuynh hướng cứu nước thời cận đại 

- Đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế của mỗi khuynh hướng cứu nước 

- Giải thích được tại sao khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản lại thắng thế trước các khuynh hướng khác. 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành...  

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thảo luận, thuyết trình 

3. Thái độ: 

- Nhận thức, đánh giá một cách khách quan sự kiện, hiện tượng và nhân vật lịch sử 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 
- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tiếp xúc và giao lưu 
văn hóa Việt Nam 

1. Kiến thức: Phân tích được những tác động  của vị thế địa - chính trị, nền tảng kinh tế, xung động kinh tế - xã hội với quá trình tiếp 
xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam; Trình bày được diễn trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá trong lịch sử Việt Nam; Phân tích những 

đặc điểm nổi bật về hình thái, nội dung, kết quả của quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam; Nắm vững vấn đề tiếp xúc và 

giao lưu văn hoá với tiến trình lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam  
2. Kỹ năng: Kỹ năng xây dựng nội hàm các khái niệm thuật ngữ có liên quan đến tiếp xúc và giao lưu văn hoá; Kỹ năng phân tích, 

tổng hợp các tri thức về tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam; Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 

3. Thái độ: Nhận thức được tiếp xúc và giao lưu văn hoá là thuộc tính của văn hoá Việt Nam; Các giá trị văn hoá thâu nhận từ các nền 
văn hoá bên ngoài góp phần làm phong phú cho nền văn hoá Việt Nam. 

4. Năng lực: Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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37 Cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

1. Kiến thức: 
Giúp cho sinh viên nắm được: 

- Hoàn cảnh ra đời và nội dung đường lối Cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng từ năm 1954 đến nay; thành quả, hạn chế và bài học 
kinh nghiệm.   

2. Kỹ năng: 

- Đọc và ghi chép tài liệu 
- Phân tích và đánh giá đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm.  

- Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu. 

3. Thái độ: 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp 

 - Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu 

 - Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 

- Qua môn học, sinh viên có có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ 

lịch sử mà củng cố niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng hiện nay. 
4. Năng lực: 

- Kiến thức các môn khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; 

- Kiến thức, kỹ năng các môn học sẽ dạy ở trường phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Một số tôn giáo lớn 
trên thế giới  

1. Kiến thức: 
- Trình bày được các vấn đề lý luận chung về tôn giáo: định nghĩa, bản chất và nguồn gốc của tôn giáo; 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của một số tôn giáo lớn trên thế giới và ở Việt Nam thời cổ trung đại 

- Phân tích và so sánh hình thức phát triển, vai trò của tôn giáo trong hai thời kỳ: xã hội chưa có giai cấp và có giai cấp được vị trí và 
vai trò của Việt Nam trong quá khứ để hướng tới tương lai. 

- Vận dụng những kiến thức lí luận về tôn giáo, đánh giá xu thế và vai trò của hiện tượng tôn giáo hiện nay. 

2. Kỹ năng: 

- Năng lực tư duy độc lập; 

- Năng lực tự đánh giá bản thân; 

- Kĩ năng nhận xét, trình bày, lập luận; 
- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu; 

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế giới cổ trung đại giải thích những vấn đề tôn giáo và ngược lại; 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng sử dụng CNTT trong thuyết trình 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 

- Có thái độ tích cực tham gia vào mọi hoạt động giảng dạy và thảo luận trên lớp. 
- Tạo cho sinh viên sự hứng đối với một trong những nội dung cơ bản của Lịch sử thế giới cổ trung đại: vấn đề tôn giáo  

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách quan về vấn đề tôn giáo 
- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn hướng chuyên sâu. 

- Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng những vấn đề trong các nội dung của môn học. 

- Có tinh thần trách nhiệm và tích cực trong làm việc và nghiên cứu theo nhóm. 
- Trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Các phong trào duy 
tân, cải cách ở Châu 

Á thế kỷ XIX - XX 

1. Kiến thức: 
- Sự giống và khác nhau giữa các khái niệm về cải cách, duy tân và các khái niệm liên quan như đổi mới, duy tân, canh tân... 

- Bối cảnh Châu Á thế kỷ XIX-XX, những cách đối phó của các quốc gia phương Đông trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương 

Tây. 
- Các phong trào cải cách, duy tân chính ở Châu Á, trong đó tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Sự giống 

và khác nhau, nguyên nhân thành công và thất bại của các phong trào cải cách đó. 

- Nắm được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu một vấn đề cụ thể của từng quốc gia, khu vực, cách phân tích, 
đánh giá và đưa ra những nhận định về các sự kiện có liên quan. 

2. Kỹ năng: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Rèn luyện năng lực tự nghiên cứu và làm việc độc lập của sinh viên. 
- Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên thông qua việc đánh giá nguời khác của hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận. 

 - Rèn luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu 

 - Kĩ năng phân tích, đánh giá,tổng hợp và so sánh các vấn đề lịch sử. 
- Trên cơ sở phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại, cho công cuộc đổ mới xây dựng đất nước 

ta hiện nay. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị xêmina và kỹ năng thuyết trình. 
-  Khả năng làm việc nhóm 

- Khả năng thuyết trình và tranh luận trước nhiều người  

- Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. 
3. Thái độ: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

- Tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin  

- Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp 

- Tham gia tích cực trong các buổi thảo luận, xêmina 
- Có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về lịch sử 

4. Năng lực: 

- Môn học nhằm hình thành năng lực dạy học cho người học bao gồm: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, 
kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông. 

40 Các cuộc cách mạng 

công nghiệp trong 

lịch sử 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số vấn đề lí luận về khoa học kĩ thuật, mối quan hệ giữa cách mạng khoa học kĩ thuật với cách mạng sản xuất và 

cách mạng xã hội; nguồn gốc, vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại. 
- Hiểu được nguyên nhân, thành tựu, tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật thời cận đại và hiện đại. 

- Thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại ở một số nước trên thế giới và liên hệ với Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình  

Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học 

Kĩ năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử, những tác động của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của nhân loại 
Kĩ năng so sánh, liên hệ từ chính sách đầu tư và phát triển khoa học công nghệ của các nước trên thế giới để rút ra những bài học đối 

với chính sách phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay 

Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần Cách mạng công nghiệp ở Anh và Cách mạng khoa học hiện đại ở trường phổ thông 
3. Thái độ: 

Thông qua môn học này giúp học sinh thấy được vai trò to lớn của khoa học đối với sự phát triển kinh tế cũng như tới đời sống xã hội 

của loài người. 
Giúp học sinh thấy được mặt trái của khoa học kĩ thuật nếu như sử dụng vào mục đích chiến tranh và hủy diệt. 

Giúp học sinh có thái độ yêu quý và trân trọng các phát minh của các nhà khoa học. 
4. Năng lực: 

-  Môn học này giúp trang bị kiến thức, kĩ năng nền tảng về lịch sử thế giới hiện đại để phát triển năng lực dạy học cho học  sinh và có 

phầm chất chính trị tốt. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Một số tổ chức quốc 
tế và khu vực 

1. Kiến thức: 
- Sự ra đời, cơ cấu tổ chức, mục đích, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực.  

- Những hoạt động chủ yếu của các tổ chức đó.  

2. Kỹ năng: 
- Kỹ năng đọc, ghi chép tài liệu lịch sử.  

- Chuẩn bị cho Xêmina theo yêu cầu của giáo viên. 

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu.  
- Nâng cao khả năng hoạt động theo nhóm.  

- Rèn luyện năng lực lập luận, cách nhìn nhận đánh giá lịch sử.  

- Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử.  
3. Thái độ: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 
4. Năng lực: 

42 Chủ nghĩa tư bản 

hiện đại 

1. Kiến thức: 

- Nắm được một số học thuyết về chủ nghĩa tư bản, đối chiếu một số vấn đề lí luận của chủ nghĩa Mác đối với sự phát triển với sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

- Nắm được các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ XXI. 

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Mĩ, Nhật, các nước châu Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm đầu thế kỉ 
XXI 

- Nắm được đặc điểm của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại 

2. Kỹ năng: 
- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thảo luận, thuyết trình  

- Kĩ năng phân tích hình ảnh, sử dụng bản đồ lịch sử trong các bài học 

- Kĩ năng phân tích, khai thác các tài liệu đa ngôn ngữ.  
- Kĩ năng phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển và hạn chế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy phần các nước tư bản thời hiện đại ở trường phổ thông 

3. Thái độ: 
- Có thái độ khách quan khoa học đối với quá trình vận động, quy luật, bản chất về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

- Học sinh thấy được những ưu việt cũng như mặt trái của chủ nghĩa tư bản để có cách đánh giá khách quan về sự tồn tại và phát triển 

của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học: Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn; Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Tâm lý học đại 
cương  

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 

- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

1. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; 
Hình thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của 

cuộc sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, 

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, 

dạy học…   
- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, 

giáo dục khi đi thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Tâm lí học lứa tuổi 

học sinh trung học 

phổ thông (THPT) 
và Tâm lí học sư 

phạm 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT, các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng 

tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 
Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các 

lực lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

45 Giáo dục học 1 

(những vấn đề 

chung của giáo dục 
học) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Giáo dục học 2 (Lí 
luận dạy học và lí 

luận giáo dục trong 

nhà trường phổ 
thông) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy 
học và giáo dục sau này.        

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+ Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

47 Lý luận dạy học lịch 

sử 

1. Kiến thức: 

- Chứng minh được phương pháp dạy học lịch sử là một khoa học. 
- Khái quát được các giai đoạn chủ yếu của hoạt động dạy học Lịch sử trên thế giới và Việt Nam. 

- Trình bày được mục tiêu chung của môn học về kiến thức, kĩ năng, thái độ. 

- Xác định được mục tiêu cụ thể cho một bài học trong chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông. 
- Phân tích được vai trò và cấu tạo của sách giáo khoa lịch sử hiện hành. 

- Trình bày được chức năng giáo dục của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông. 

- Phân tích được các biện pháp hình thành tri thức lịch sử cho học sinh. 
- Trình bày được nội dung và biện pháp sư phạm phát triển năng lực nhận thức và thực hành trong dạy học lịch sử ở trường phổ 

thông. 

2. Kỹ năng: 
- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 

- Lập kế hoạch dạy học môn Lý luận dạy học lịch sử theo định hướng dạy học tích cực 
- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 
- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp dạy học lịch sử trong việc DHLS ở trường THPT 
- Đánh giá được tầm quan trọng của bộ môn LS trong việc giáo dục thể hệ trẻ. 

4. Năng lực: 

- Năng lực dạy học tích hợp; 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Hệ thống các 

phương pháp dạy 
học Lịch sử ở 

trường THPT 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm các phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT;  
- Vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT;  

- Đánh giá được ưu và nhược điểm của từng phương pháp dạy học;  

- Phân tích các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học. 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy 

học. 
- Lập kế hoạch dạy học môn Lịch sử ở trường THPT theo định hướng dạy học tích cực; xây dựng hồ sơ dạy học môn Lịch sử. 

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy. 

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực; Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành...  
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy.  
- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực:  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực dạy học phân hóa 

- Năng đánh giá kết quả giáo dục 

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Các hình thức tổ 

chức dạy học Lịch 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các khái niệm: bài học Lịch sử, kế hoạch bài dạy, dạy học Lịch sử ngoài lớp và ngoại khóa;  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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sử ở trường phổ 
thông 

- So sánh được điểm giống và khác nhau về vị trí, nội dung của các loại bài học trong môn Lịch sử ở trường THPT;  
- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, kế hoạch kiểm tra – đánh giá trong xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch 

sử;  

- Vận dụng được các hình thức tổ chức dạy học trong môn Lịch sử cho học sinh THPT. 
2. Kỹ năng: 

- Xây dựng kế hoạch bài dạy cho một bài học Lịch sử và triển khai, đánh giá cải tiến bài dạy đó; 

- Xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử cho học sinh THPT; 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 
3. Thái độ: 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy.  

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Kĩ thuật dạy học 
tích cực trong môn 

Lịch sử ở trường 

phổ thông 

1. Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm kĩ thuật dạy học;  

- Nêu được quy trình triển khai một số kĩ thuật dạy học Lịch sử hiệu quả vào giảng dạy ở trường THPT; 

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Lịch sử ở trường THPT; 
- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học hiệu quả trong môn Lịch sử. 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành các kĩ thuật dạy học trong các bài học cụ thể của chương trình Lịch sử THPT. 
- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học.  
- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử. 

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực quản lý lớp học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học lịch sử 
và giáo dục Lịch sử 

1. Kiến thức: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản, ý nghĩa và mục đích của NCKH LS và NCKHGD. 
- Phân biệt được các loại hình của NCKHLS và NCKHGD. 

- Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lựa chọn các PPNC cơ bản trong KHGD. 

- Hiểu được cấu trúc và qui trình tiến hành một NCKHGD 
2. Kỹ năng 

- Xác định vấn đề nghiên cứu khả thi, đối tượng, khách thể, mục đích, nhiệm vụ NC và đặt tên đề tài chuẩn xác. 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các PPNC trong KHLS và KHGD. 
- Thiết kế qui trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và PPNC  

- Xây dựng đề cương nghiên cứu. 

- Viết và trình bày 1 báo cáo NC trong KHLS và KHGD hoàn chỉnh 
- Đánh giá đúng giá trị của một công trình NC đích thực 

3. Mục tiêu về thái độ 

- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong NCKHLS và NC KHGD. 
- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả NC trong KHGD vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học 

4. Mục tiêu về năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Thực hành giảng 

dạy 1 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát. 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. 
- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học. 

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử. 

2. Kỹ năng: 
- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT.  

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT 

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện. 
3. Thái độ: 

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 
4. Năng lực:  

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

- Năng lực dạy học phân hóa 

- Năng đánh giá kết quả giáo dục 

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

53 Thực hành sư phạm 
1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 
- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 
- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của 

học sinh trên lớp học 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Thực hành giảng 

dạy 2 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT, cách thức cấu trúc các chủ đề khái quát. 

- Củng cố và vận dụng kiến thức về: xác định được mục tiêu cần đạt và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. 
- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc một giờ học. 

- Xác định hệ thống các kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử. 

2. Kỹ năng: 
- Triển khai các bước lên lớp cho một chủ đề/bài học trong chương trình môn Lịch sử THPT.  

- Hệ thống các kĩ năng cơ bản trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT 

- Đánh giá cải tiến chủ đề/bài dạy đã thực hiện. 
- Xây dựng hồ sơ dạy học, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong bổ sung thông tin và lưu trữ hồ sơ dạy học. 

3. Thái độ: 

-  Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.  
- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 

4. Năng lực: 

- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn 
- Năng lực dạy học phân hóa  

- Năng lực giáo dục qua giảng dạy môn học 

- Năng đánh giá kết quả giáo dục 
- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

55 Thực hành sư phạm 

2 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  
- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 
- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

1 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp 
tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 

dục; Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

56 Kiểm tra đánh giá 
trong dạy học lịch 

sử ở trường phổ 

thông theo định 
hướng phát triển 

năng lực  

1. Kiến thức: 
- Hiểu các khái niệm cơ bản của đánh giá trong giáo dục, trình bày được vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục. 

- Nhận biết được hệ thống năng lực của HS có thể đánh giá qua hình thức KTĐG theo hướng phát triển năng lực. 

- Hiểu và vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong đánh giá, cách xây dựng các công cụ đánh giá theo định hướng phát triển 
năng lực thường xuyên và định kỳ. 

- Vận dụng được các vấn đề chung về đánh giá theo định hướng phát triển năng lực vào quá trình dạy -  học - kiểm tra đánh giá sau 

này. 
2. Kỹ năng: Thiết kế được qui trình đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực; Xây dựng được mục 

tiêu môn học, bài học làm cơ sở cho hoạt động đánh giá; Xây dựng được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận; Thiết lập 

được ma trận đề thi; Lập được hồ sơ và lưu trữ hồ sơ trong việc theo dõi tiến bộ của học sinh; Lập được kế hoạch đánh giá cải tiến; 
Lập được các tiêu chí đánh giá DH theo dự án và đánh giá Hồ sơ người học. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, khách quan trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS; Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các 

PPDH/PTCN dạy học mới. 
4. Năng lực: Năng lực dạy học phân hóa; Năng lực kiểm tra đánh giá 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học Lịch 

sử ở trường phổ 

thông trình môn học 
Lịch sử ở trường 

phổ thông 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm, mục tiêu, điều kiện và đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo;  
- Phân tích được mối liên hệ giữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoại khóa trong môn Lịch sử;  

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử; 

- Vận dụng được các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử cho học sinh THPT. 
2. Kỹ năng: 

- Lựa chọn hình thức tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lịch sử cho học sinh THPT ; 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong môn Lịch sử; 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác 

3. Thái độ: 
- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu 

để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.  

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử; hình thành ý thức cộng đồng và phát triển các phẩm chất 
tốt đẹp của công dân cho HS. 

4. Năng lực: 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
- Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường. 

- Tổ chức và vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58  Một số vấn đề về 
phương pháp dạy 

học lịch sử 

1. Kiến thức: 
- Hiểu biết chung về: ứng dụng công nghệ thông tin trong DHLS ở trường THPT; nguyên tắc và các phần mềm tin học cơ bản, sử 

dụng hiệu quả trong quá trình DHLS. 

- Biết được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại tư liệu gốc trong DHLS 
- Sử dụng được các loại tư liệu gốc khác nhau trong dạy học.  

- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ KTĐG năng lực HS.  

2. Kỹ năng 
- Củng cố các kỹ năng: hợp tác, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng tìm kiếm, hiệu chỉnh tư liệu;  sử dụng phần mềm tin học trong thiết kế và riển khai bài dạy; kĩ năng 

phê phán tư liệu… 
3. Thái độ 

Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập.  

- Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN dạy học mới. 
4. Năng lực:  

3 Hk8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; 
- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học; 

59 Một số vấn đề về 

lịch sử Việt Nam 

1. Kiến thức: 

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về các kiến thức lịch sử của lịch sử Việt Nam hiện đại 
giai đoạn từ 1945 đến nay. Qua môn học, sinh viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng phân tích, đánh 

giá các sự kiện lịch sử giai đoạn này. Với những kiến thức và kỹ năng cơ bản này giúp sinh viên tiếp cận những môn học khác thuộc 

khoa học lịch sử cũng như các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung 
2. Kỹ năng: 

- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử 

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu 
- Làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng khái quát, phân tích, so sánh và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử. 
3. Thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử. 

- Trân trọng truyền thống lịch sử của dân tộc. 
4. Năng lực: 

Hình thành và phát triển năng lực dạy học, bao gồm: 

- Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 
- Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Một số vấn đề về 

lịch sử Thế giới 

1. Kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong lịch sử thế giới từ cổ đại, trung đại đến cận đại, 

hiện đại. Trong đó đối với phần lịch sử thế giới cổ trung đại chủ yếu tập trung vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Trung Quốc, 
Tây Âu và quá trình tiếp xúc giao lưu Đông-Tây trong giai đoạn cổ trung đại. Qua đó giúp sinh viên có những nhận thức đúng đắn, 

sâu sắc hơn về lịch sử nhân loại, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi quá trình tiếp xúc, hội nhập quốc tế ngày càng trở lên cấp thiết. 

Đối với giai đoạn lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, học phần này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp những kiến thức trọng tâm 

liên quan đến nguyên nhân, sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản. Điều này giúp cho sinh viên có 

nhận thức đắn về ý nghĩa, tác động của các cuộc cách mạng tư sản đối với lịch sử thế giới nói chung và lịch sử châu Âu-Á nói riêng. 

Phần lịch sử thế giới hiện đại chủ yếu cung cấp một số vấn đề lịch sử thế giới diễn ra từ sau năm 1917 đến nay. Trong đó chú trọng 
hơn cả đến những diễn biến trong quan hệ quốc tế, sự hình thành, sụp đổ của các trật tự thế giới…, nhằm cung cấp cho sinh viên 

những hiểu biết căn bản, toàn diện khách quan về khung cảnh của sự đan xen những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. 

2. Kỹ năng: Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu; Có kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, với các phương pháp chuyên 
ngành được vận dụng 

3. Mục tiêu về thái độ: Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử thế giới trong bối cảnh đẩy mạnh hợp tác, 

hội nhập quốc tế 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Sư phạm Lịch sử (Áp dụng cho năm học 2021-2022)       

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Mục tiêu học phần 
 -Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin 

 - Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong nhận thức và hoạt động thực tiễn 
- Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - 
Lênin trong xã hội 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho bản thân trong quá trình học tập học phần 
- Phân tích được tính ưu việt của triết học Mác – Lênin so với các học thuyết triết học khác 

-Trình bày được các nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin 

- Vận dụng được quan điểm của triết học Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm 
việc và thích ứng được với các điều kiện chính trị - xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước 

- Chứng minh được sự đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Việt Nam dưới góc độ triết học Mác – Lênin 
- Sử dụng được các kiến thức của Triết học Mác – Lênin vào việc nhận biết và phản đối các quan điểm sai trái, phản động trong xã 

hội. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác- Lênin 

1.Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội những kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin trong quá trình học tập học phần 

- Phân tích được những nội dung cơ bản của   kinh tế chính trị Mác – Lênin 
- Giải thích được các hiện tượng kinh tế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Vận dụng được các kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khi tham gia vào các hoạt động kinh tế trong cuộc sống. 

- Nhận diện và phản đối được các quan điểm ngược lại với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam trên cơ sở vận dụng các kiến thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH 
-Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn 

- Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 
2.  Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những quy luật và những vấn đề có tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học để nhận xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn. 
- Xây dựng trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam 

về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Tích cực tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 
- Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2.  Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham gia học tập học phần 
- Phân tích được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Trình bày được sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
- Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực tiễn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018).  

- Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, 

quy luật lịch sử vào thực tiễn. 
- Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 

của Đảng. 

- Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 
2.  Chuẩn đầu ra của học phần 

- Tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng 

(1930 - 2018) trong quá trình tham gia học tập học phần. 
- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 

– 2018). 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong công 
việc và cuộc sống. 

  HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 
Sử dụng được kiến thức của khoa học Lịch sử Đảng để phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

6 Pháp luật đại cương 1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan 
trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

- Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Diễn giải được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, một số bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Xử lý được các vấn đề pháp lý và tình huống pháp luật trong bài học và trong đời sống xã hội. 
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tin học 1. Mục tiêu học phần 
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

- Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; -  Kỹ 

năng soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng 
khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và 

nhận tài liệu. 

- Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào 

việc học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các kiến thức về soạn thảo và trình bày văn bản, sử dụng bảng tính để 

xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, soạn thảo và biên tập một bản báo cáo trình chiếu đẹp và hiệu quả 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý 
và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả;  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, sử dụng các hàm tính toán 
từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết. Biết cách tạo và làm việc với cơ sở dữ liệu, kết xuất và phân phối 

trang tính, bảng tính. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và các thao tác biên tập, xây dựng nội dung, chèn nhúng các đối tượng đồ họa vào trong 
trang trình chiếu. Biết cách thiết kế, áp dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu cho bài trình chiếu. Biết các thao tác kiểm tra, in ấn và 

trình diễn bản trình chiếu. 

- Sử dụng được Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin một cách an toàn và hiệu quả 
- Lựa chọn được các công cụ và thiết bị công nghệ phù hợp vào hoạt động chuyên môn.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh B1.1 1. Mục tiêu học phần 

- Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ 
theo chuẩn khung NLNN Việt Nam.  

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

2.  Chuẩn đầu ra của học phần 
- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh ở bậc A2+. 
- Vận dụng kỹ năng Nghe ở mức độ A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Nói ở mức độ A2+. 

- Vận dụng kỹ năng Đọc ở mức độ A2+ . 
- Vận dụng kỹ năng Viết ở mức độ A2+ . 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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9 Tiếng Anh B1.2 1. Mục tiêu học phần 

- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2.  Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1- 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B1.3 1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

- Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nắm vững kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

- Nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Nghe tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ B1 

- Vận dụng kỹ năng Đọc tiếng Anh ở trình độ B1 
- Vận dụng kỹ năng Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

- Thể hiện thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, sáng tạo và hợp tác trong nhiệm vụ được giao 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục 

thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Vận dụng được các kỹ thuật của bài tập thể dục, chạy cự ly trung bình trong rèn luyện và phát triển thể chất. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức về Y – Sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Hiểu được kiến thức của tập luyện thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thân thể. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật của thể dục, chạy cự ly trung bình.  

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong thể dục, chạy cự ly trung bình. 

- Nắm được và tổ chức, kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 2     HK2   

13 Thể dục nhịp điệu 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử phát triển của TDNĐ, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa TDNĐ trong rèn luyện  

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật Thể dục nhịp điệu vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Thể dục nhịp điệu vào các hoạt động giao lưu biểu diễn. 
2.  Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của TDNĐ 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong Thể dục nhịp điệu 

- Vận dụng thể dục nhip điệu vào tổ chức hoạt động biểu diễn, tập luyện tập thể trong nhà trường. 

14 Khiêu vũ thể thao 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật khiêu vũ thể thao vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của khiêu vũ thể thao. 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật khiêu vũ thể thao cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 
- Vận dụng khiêu vũ thể thao vào tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, hoạt động vận động tập thể. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Điền kinh 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử điền kinh. 
- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật đi bộ thể thao, chạy 100m vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn đi bộ thể thao, chạy 10m. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 
- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 
- Thực hiện được các kỹ thuật đi bộ thể thao,chạy100m  

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Điền kinh 2 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật điền kinh 2 được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Vận dụng Điền kinh vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nhảy cao kiểu nghiêng mình,nhảy xa ưỡn thân. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Cầu lông 1 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật cầu lông được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Cầu lông. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cầu lông 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Cầu lông 2 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Cầu lông vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Cờ vua 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những tri thức cơ bản của cờ vua 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng Cờ vua vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển tố chất thể lực 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn  Cờ vua 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Cờ vua 

- Thực hiện được phát triển thể lực thông thực hành nhảy dây 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Cờ vua 2 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 
- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 
TDTT. 

- Phân tích được lý luận và phương pháp giảng dạy cờ vua 

- Thực hiện được công tác tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua, thực hiện phát triển thể lực qua nhảy dây 

21 Bóng rổ 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng rổ. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Bóng rổ 2 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuật vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23  Bóng chuyền 1 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng chuyền. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng rổ 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24  Bóng chuyền 2 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng rổ được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng chuyền vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Võ Taekwondo 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Võ Taekwondo. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Biết được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Võ Taekwondo 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Võ Taekwondo 2 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật Võ Taekwondo được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Võ Taekwondo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Bơi thể thao 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử và tác dụng của môn học. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi thể thao được học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Nhớ được nguồn gốc lịch sử và tác dụng môn bơi thể thao. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bơi thể thao 

28 Bơi thể thao 2 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng đượckiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bơi được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng môn bơi thể thao vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Bóng đá 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng đá. 

- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 
tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 

thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 
tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Bóng đá 2 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 
- Vận dụng được các kỹ thuật bóng đá được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 

- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vận dụng Bóng đá vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
2.  Chuẩn đầu ra của học phần 

- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 
- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 
- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 

- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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32 Đá cầu 1 1. Mục tiêu của học phần 

- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

- Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn Đá cầu. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

- Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân 

tích được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng 
thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 

- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn Đá cầu 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Đá cầu 2 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

-Vận dụng được các kỹ thuật Đá cầu được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng rổ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 

- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Bóng bàn 1 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

Hiểu được những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được nguồn gốc lịch sử, đặc điểm và tác dụng môn bóng bàn. 
- Hiểu nội dung và hình thức bài tập TDTT và những yếu tố ảnh hưởng đến bài tập TDTT. 

Biết các phản ứng xấu thường gặp trong tập luyện và thi đấu TDTT; biết các chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, phân tích 

được các nguyên ngân gây ra chấn thương; xử lý được các chấn thương thường gặp trong tập luyện TDTT; xử lý được các trạng thái 
bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá phát triển thể lực, kiểm tra chức năng của các hệ cơ quan; Thực hiện được 

tự kiểm tra trong tập luyện TDTT 
- Biên soạn và tổ chức được trò chơi vận động. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn 

1 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Bóng bàn 2 1. Mục tiêu của học phần 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức về các phương pháp và các nguyên tắc GDTC vào học tập môn học GDTC. 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong tập luyện và thi đấu TDTT 

- Vận dụng được các kỹ thuật bóng bàn được học vào tập luyện nâng cao sức khỏe. 
- Vận dụng được phương pháp tổ chức trò chơi vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Vận dụng Bóng bàn vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Biết điều chỉnh lượng vận động trong quá trình tập luyện. 

- Vận dụng được các phương pháp GDTC vào quá trình học và tập luyện hàng ngày. 

- Hiểu các nguyên tắc giáo dục thể chất 
- Hiểu các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT, biết điều chỉnh các trạng thái không tốt trong hoạt động 

TDTT. 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong chương trình. 
- Biên soạn và tổ chức được các trò chơi vận động. 

- Vận dụng được chiến thuận vào thành lập được đội hình và tổ chức được đội hình thi đấu. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

36 Địa lý tự nhiên Việt 
Nam 

1. Mục tiêu môn học 
- Nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về đặc điểm các thành phần tự nhiên Việt Nam (địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ 

nhưỡng, sinh vật) và các miền địa lí tự nhiên Việt Nam.  

-Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá sự khác biệt về các thành phần tự nhiên giữa các miền địa lí tự nhiên Việt Nam. 
-Vận dụng những kiến thức về địa lí tự nhiên Việt Nam vào tổ chức dạy học lịch sử/lịch sử-địa lí và các hoạt động giáo dục khác (bảo 

vệ môi trường) ở trường trung học. 

-Có cơ sở nền tảng để tìm hiểu, nghiên cứu những chủ đề tích hợp Lịch sử và Địa lí. 
-Có khả năng tìm kiếm, khai thác các nguồn học liệu có liên quan đến Địa lí tự nhiên Việt Nam nhằm phục vụ cho học tập và nghiên 

cứu. 

-Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
- Vẽ được lược đồ lãnh thổ Việt Nam phần đất liền; đọc và phân tích được bản đồ, lát cắt bản đồ và xác định được vị trí trên bản đồ. 

Vẽ được biểu đồ nhiệt - ẩm, lưu lượng dòng chảy, phân tích được diễn biến nhiệt độ, lượng mưa của một trạm khí tượng và xác định 

được vị trí trạm khí tượng đó trong miền địa lí tự nhiên nước ta; vẽ được lược đồ các khu địa lí tự nhiên trong từng miền; phân tích 
được sơ đồ phân vị của tác giả Vũ Tự Lập. 

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được đặc điểm chung, các thành phần tự nhiên, các miền tự nhiên Việt Nam. 

- Phân tích, so sánh, đánh giá được sự khác biệt về các thành phần tự nhiên giữa các miền địa lí tự nhiên Việt Nam. 

- Vận dụng được những kiến thức về địa lí tự nhiên Việt Nam vào tổ chức dạy học lịch sử/lịch sử-địa lí và các hoạt động giáo dục 

khác (bảo vệ môi trường) ở trường trung học. 
- Sưu tầm học liệu và triển khai nghiên cứu được đề tài khoa học liên quan đến Địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản (bài nội 

san, tiểu luận khoa học). 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 
- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập địa lí tự nhiên Việt Nam. 

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình 

chiếu,....). 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

37 Các dân tộc và chính 

sách dân tộc ở Việt 

Nam 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam (khái niệm, tiêu chí, phân bố, đặc 

điểm, quá trình hình thành - phát triển, sự đóng góp,...) 
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân; biết khai thác được các nguồn tư liệu gốc như: thư tịch cổ, các hiện vật khảo cổ học để 

tìm hiểu về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam. 

- Góp phần hình thành thái độ tích cực và đúng đắn khi tìm hiểu về các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam. 
- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được địa bàn cư trú, khái niệm, tiêu chí xác định, sự phân bố và sinh hoạt kinh tế văn hóa của các dân tộc Việt Nam. 
-  Đánh giá được vị trí, vai trò, nguyên tắc, thành tựu của chính sách dân tộc ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

-Thực hiện bài nghiên cứu/chủ đề nghiên cứu: nội san, đề tài nghiên cứu khoa học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

38 Nhập môn sử học và 

Phương pháp luận 

sử học 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung cốt lõi như: những khái niệm: Lịch sử, Sử học, Khoa học lịch sử, đối 

tượng – chức năng của sử học, mối quan hệ của sử học và các ngành khoa học khác. 
-Người học biết được các cấu trúc của phương pháp luận lịch sử. Từ đó, hiểu rõ bản chất môn học Lịch sử ở trường trung học khác 

với sử học. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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-Cung cấp cho người học lý thuyết về đối tượng nghiên cứu của sử học; phương pháp nghiên cứu của sử học  
-Hướng dẫn cho người học ứng dụng những vấn đề lý thuyết để xác định đối tượng nghiên cứu lịch sử, cách khai thác thông tin lịch 

sử từ các nguồn, cách khôi phục sự kiện và giải thích sự kiện lịch sử, cách kết cấu thông tin lịch sử để mang lại hình ảnh lịch sử như 

nó đã tồn tại một cách khách quan nhất. 
-Hình thành thái độ tôn trọng và thực nghiệm nghiêm túc quy trình nghiên cứu lịch sử. Đặc biệt, người học sẽ thận trọng và khách 

quan trong khai thác và thẩm định thông tin lịch sử 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
- -Phân biệt được các khái niệm Lịch sử, sử học và khoa học lịch sử.  

- Phân tích được mối quan hệ giữa Lịch sử - Sự thật – Sử học. 

- Nêu được đối tượng và chức năng của sử học. 
- Phân tích được sự phân lập và tích hợp của khoa học lịch sử 

- Phát biểu được định nghĩa phương pháp và phương pháp luận. 

- Trình bày được lý thuyết hoạt động và cấu trúc của phương pháp luận khoa học. 

- Phân biệt được sự kiện lịch sử và quá trình lịch sử. 

- Phân tích được các quy luật lịch sử. 
- Nêu được các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử và phân tích được cấu trúc hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử. 

- Phân tích được tính khách quan trong nhận thức lịch sử. 

- Nhận thức được hoạt động nghiên cứu khoa học lịch sử. 
- Trình bày được khái niệm, phân loại và phê phán sử liệu. 

- Phân biệt được phương pháp luận nghiên cứu và phương pháp luận trình bày. 

- Ứng dụng việc nghiên cứu khách quan, nghiêm túc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học lịch sử của bản thân 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

39 Cơ sở khảo cổ học 1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững những kiến thức những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người qua các thời đại khảo cổ. Bên cạnh 

đó, học phần còn trang bị cho người học những nội dung cốt lõi về văn hóa nhân loại qua các thời đại khảo cổ từ thời đại đá, thời đại 

đồng, thời đại sắt đến giai đoạn hình thành nhà nước ở Việt Nam và thế giới.  

- Có khả năng làm việc nhóm, cá nhân; biết khai thác được các nguồn tư liệu vật thật là các hiện vật khảo cổ học của các thời đại khảo 

cổ từ thời đại đá, thời đại đồng, thời đại sắt đến giai đoạn hình thành nhà nước ở Việt Nam và thế giới để tìm hiểu về lịch sử Việt 

Nam và lịch sử thế giới. 
- Có khả năng thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học dựa trên các nguồn tư liệu khảo cổ học kết hợp với các nguồn tư 

liệu thành văn để nghiên cứu toàn diện về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới 

- Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được kiến thức liên quan đến khái niệm cơ bản của khảo cổ học, các bước điều tra và khai quật, các bước tiến hành nghiên 

cứu khảo cổ trong phòng thí nghiệm; các bước phát triển, đặc trưng của thời đại đồ đá, đồ đồng và đồ sắt ở Việt Nam và thế giới;  
- Phân tích được nguồn gốc loài người, nguyên nhân và động lực của quá trình chuyển hóa từ vượn thành người 

- Phân tích được mối liên hệ văn hóa giữa các nền văn hóa khảo cổ ở Việt Nam (hệ giữa Văn hóa Đông Sơn và Tiền Đông Sơn, Sa 
Huỳnh và Tiền Sa Huỳnh) và giữa Việt Nam với thế giới 

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong giai đoạn khảo cổ học lịch sử ở Việt Nam liên quan đến vấn đề về gốm sứ, khảo cổ học 

Chămpa, Óc eo 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Sưu tầm được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: hiện vật khảo cổ học của các thời đại khảo cổ từ thời đại đá, thời 

đại đồng, thời đại sắt đến giai đoạn hình thành nhà nước ở Việt Nam và thế giới trong điều kiện có thể tiếp cận 
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình 

chiếu,....) 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Lịch sử văn minh 

thế giới 

1. Mục tiêu môn học 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua một số nền văn minh tiêu biểu: (1) 
văn minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà ; (3) văn minh Trung Hoa ; (4) văn minh Ấn Độ ; (5) văn minh A rập; (6) văn minh Đông 

Nam Á; (7)  văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX 

- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử văn minh thế giới vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch 
sử ở trường trung học 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân, biết sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Góp phần hình thành thái độ trân trọng những thành tựu của lịch sử văn minh thế giới 
2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua một số nền văn minh tiêu biểu như: Văn minh Ai Cập, 

văn minh Lưỡng Hà, văn minh Trung Hoa , văn minh Ấn Độ, văn minh A rập, văn minh Đông Nam Á, văn minh Hy Lạp - La Mã, 
văn minh Tây Âu trung đại, văn minh công nghiệp, văn minh thế kỷ XX 

- Phân tích được đặc điểm của các nền văn minh và so sánh được sự khác biệt giữa văn minh phương Đông và phương Tây 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử văn minh thế giới vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường phổ 
thông 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày 
- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo… 

- Đánh giá được những đóng góp, tác động của các nền văn minh đối với sự phát triển lịch sử, văn hóa của dân tộc trên thế giới hiện 

nay 

41 Lịch sử văn hóa 

Việt Nam 

1. Mục tiêu môn học 

- Trang bị cho người học những khái niệm cơ bản liên quan tới văn hóa và văn hóa học, tiến trình và đặc trưng cơ bản của văn hóa 

Việt Nam từ thời tiền sử cho đến ngày nay, các vùng văn hóa Việt Nam trên đất nước Việt Nam để vận dụng vào dạy học lịch sử. Từ 
đó, giúp người học thấy được văn hóa Việt Nam có sự đóng góp của tất cả các tộc người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay. 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân; sử dụng, khai thác được các nguồn tư liệu gốc như: tư liệu Hán Nôm, hiện vật văn 

hóa, văn bia, các di tích lịch sử văn hóa... để tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam. 
- Góp phần hình thành thái độ biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc và lòng yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử văn hóa 

Việt Nam. 

- Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu về văn hóa học 
2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được các khái niệm liên quan đến văn hóa - văn hóa học; tiến trình, nội dung, đặc điểm và các vùng của văn hóa Việt 

Nam từ thời tiền sử cho đến ngày nay.  

- Làm rõ được đặc trưng cơ bản và sự đóng góp của tất cả các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay vào văn hóa Việt 

Nam.  

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các bài tập, đề tài khoa học. 
- Sưu tầm, khai thác được những tư liệu liên quan đến văn hóa như: tài liệu Hán Nôm, hiện vật văn hóa, thư tịch cổ… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

42 Lịch sử thế giới cổ - 

trung đại 

1. Mục tiêu môn học 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử thế giới cổ trung đại từ thời kỳ công xã nguyên thủy khi xuất hiện loài 
người đến đầu thế kỷ XVI 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử giai đoạn từ thời kỳ công xã nguyên thủy đến đầu thế kỷ XVI 

từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 
- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử thế giới cổ trung đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục 

lịch sử ở trường phổ thông. 

- Người học có cơ sở nền tảng để tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của Lịch sử sử Thế giới giai đoạn cổ trung đại 
- Người học có khả năng tìm kiếm, khai thác các nguồn tư liệu có liên quan đến giai đoạn Lịch sử Thế giới cổ trung đại để phục vụ 

cho học tập và nghiên cứu. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
- Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Thế giới cổ trung đại từ thời kỳ nguyên thủy đến thế kỷ XVI 
- Phân tích, so sánh, đánh giá được các sự kiện lịch sử cổ trung đại từ thời kỳ công xã nguyên thủy đến thế kỷ XVI từ nhiều góc độ, 

quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử thế giới cổ trung đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường 
phổ thông. 

- Sưu tầm tư liệu và triển khai nghiên cứu được đề tài khoa học liên quan đến giai đoạn lịch sử thế giới cổ trung đại ở mức độ đơn 

giản (bài nội san, tiểu luận khoa học). 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử Thế giới cổ trung đại. 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình 
chiếu,....) 

43 Lịch sử thế giới cận 

đại 

1. Mục tiêu môn học 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản, toàn diện về lịch sử thế giới cận đại bao gồm: Sự ra đời, xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư 
bản; cách mạnh công nghiệp và sự phát triển của KHKT; phong trào công nhân; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, 

châu Phi và khu vực Mĩ Latinh; quan hệ quốc tế thời cận đại.  

- Có khả năng phân tích, so sánh, đánh giá các vấn đề lịch sử thế giới cận đại dưới góc nhìn đa chiều và từ nhiều nguồn tư liệu khác 
nhau. Từ đó, có thể vận dụng để giải thích các vấn đề thời sự của thế giới hiện nay. 

- Vận dụng được các kiến thức về lịch sử thế giới cận đại trong tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học.  

- Hình thành sự hứng thú, nhận thức đúng đắn về các vấn đề của lịch sử thế giới cận đại; có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị 
mà nhân loại đã đạt được; tình yêu hòa bình và lên án chiến tranh. 

- Hoàn thành được các nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm. 

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về các vấn đề của lịch sử thế giới thời cận đại. 
2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được sự phân kỳ, nội dung cơ bản, các phương pháp nghiên cứu lịch sử và những vấn đề cơ bản, toàn diện của lịch sử thế 

giới thời cận đại.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại theo quan điểm đa chiều. 

- Vận dụng được các kiến thức về lịch sử thế giới cận đại trong tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 

- Biết cách sưu tầm và sử dụng được những nguồn tư liệu đa dạng về các vấn đề lịch sử thế giới cận đại.  
- Có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị mà nhân loại đã đạt được; tình yêu hòa bình và lên án chiến tranh.  

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử thế giới hiện đại. 

4 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Lịch sử thế giới hiện 

đại 

1. Mục tiêu môn học 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến những năm đầu thế kỉ XXI. Bao gồm: 

Các vấn đề về Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu cho đến khi sụp đổ năm 

1991; Quan hệ quốc tế và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến 

những năm đầu thế kỉ XXI 

- Góp phần phát triển năng lực dạy học:  Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về lịch sử thế giới hiện đại; vận dụng các 
hình thức, phương pháp, phương tiện trong tổ chức hoạt động dạy học ở trường trung học 

Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân, biết sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần. 

- Góp phần hình thành nhận thức đúng đắn, khách quan về các sự kiện diễn ra trong lịch sử thế giới thời kì hiện đại, hình thành thái 
độ trân trọng những thành tựu, giá trị của chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. Có ý thức trân trọng và góp phần tham gia vào cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới. Trân trọng thành quả đấu 

tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức. 
- Có khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học lịch sử về lịch sử thế giới thời hiện đại 

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến những năm đầu thế kỉ XXI. Bao gồm: Các vấn 
đề về Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu cho đến khi sụp đổ năm 1991; 

Quan hệ quốc tế và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến những 

năm đầu thế kỉ XXI 
 - Phân tích, so sánh và đánh giá được các sự kiện của Lịch sử thế giới hiện đại từ nhiều góc độ và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày 
- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo… 

- Đánh giá được các sự kiện diễn ra của lịch sử thế giới thời kì hiện đại: Quy luật vận động, phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự sụp đổ 

của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu… khát vọng hòa bình của nhân dân thế giới thông qua một số ví dụ cụ thể… 
- Thực hiện được các bài tập trên lớp, viết được bài nghiên cứu, chủ đề nghiên cứu  trên nội san sinh viên hoặc các đề tài nghiên cứu 

khoa học 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

45 Lịch sử Việt Nam 
cổ trung đại 

1. Mục tiêu môn học 
- Nắm vững được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá được các sự kiện lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại một cách đa chiều từ 

5   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 
- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở 

trường trung học. 

- Có cơ sở nền tảng để tìm hiểu, nghiên cứu được những chuyên đề chuyên sâu của Lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại. 
- Có khả năng tìm kiếm, khai thác được các nguồn tư liệu có liên quan đến giai đoạn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại để phục vụ cho 

học tập và nghiên cứu. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
- Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại. 
- Phân tích, so sánh, đánh giá được các sự kiện về Lịch sử Việt Nam cổ trung đại một cách đa chiều từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Việt Nam cổ trung đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường 

trung học. 

- Sưu tầm tư liệu và triển khai nghiên cứu được đề tài khoa học liên quan đến thời kì lịch sử Việt Nam cổ trung đại ở mức độ đơn giản 

(bài nội san, tiểu luận khoa học). 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại. 

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình 
chiếu,....) 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Lịch sử Việt Nam 

cận đại 

1. Mục tiêu môn học 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam cận đại giai đoạn từ 1858 đến 1945. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử giai đoạn 1858 - 1945 từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều 
nguồn tư liệu khác nhau. 

- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử Việt Nam cận đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch 

sử ở trường trung học. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam cận đại giai đoạn từ 1858 đến 1945. 
- Phân tích, so sánh, đánh giá được các sự kiện lịch sử giai 1858 - 1945 từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác 

nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Việt Nam cận đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trung học. 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử Việt Nam giai đoạn cận đại. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Lịch sử Việt Nam 
hiện đại 

1. Mục tiêu môn học 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam hiện đại giai đoạn từ 1945 đến nay. 

Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử giai đoạn từ 1945 đến nay từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 
Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử Việt Nam hiện đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch 

sử ở trường trung học. 

Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam hiện đại giai đoạn từ 1945 đến nay. 

- Phân tích, so sánh, đánh giá được các sự kiện lịch sử giai đoạn từ 1945 đến nay từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư 
liệu khác nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Việt Nam hiện đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường phổ 

thông. 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử Việt Nam giai đoạn hiện đại. 

5   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Vương quốc cổ 
Chămpa và Phù 

Nam 

1. Mục tiêu môn học 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển của lịch sử, văn hóa vương quốc 

Champa, Phù Nam trong lịch sử. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử vương quốc Champa, Phù Nam từ nhiều góc độ, quan điểm 
và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử vương quốc Champa, Phù Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học và 

giáo dục lịch sử ở trường trung học. 
- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của quốc gia cổ Chămpa, Phù Nam. 
- Phân tích, so sánh, đánh giá được các  vấn đề cơ bản trong lịch sử Chăm pa, Phù Nam như: tổ chức bộ máy chính quyền, thể chế 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Chăm pa, Phù Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường 
trung học. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

 -Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử vương quốc Chăm pa, Phù Nam. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Biển, đảo Việt Nam 

trong lịch sử (từ 

nguồn gốc đến đầu 
thế kỷ XXI) 

1. Mục tiêu môn học 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện lịch sử hình thành của biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ: từ trước thế kỷ X, từ thế 

kỷ X đến năm 1945 và từ 1945 đến nay để dạy học Lịch sử. Từ đó, người học phân tích được tầm quan trọng của vùng biển, đảo trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện trong tiến trình lịch sử biển đảo Việt Nam từ nhiều góc độ, quan 

điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 
- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về vấn đề biển, đảo Việt Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch 

sử ở trường trung học. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được lịch sử hình thành của biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ: từ trước thế kỷ X, từ thế kỷ X đến năm 1945 và từ 1945 

đến nay để dạy học Lịch sử. Từ đó, người học phân tích được tầm quan trọng của vùng biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội và quốc phòng - an ninh. 

- Phân tích, so sánh, đánh giá được các vấn đề cơ bản trong tiến trình lịch sử biển, đảo Việt Nam từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Từ đó, người học phân tích được tầm quan trọng của vùng biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội và quốc phòng - an ninh. 

- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử biển, đảo Việt Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường 

trung học. 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Lịch sử ngoại giao 
Việt Nam 

1. Mục tiêu môn học 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, bản chất, nhân tố tác động đến ngoại giao Việt Nam trong lịch sử cùng những giai 

đoạn, phương diện, hoạt động chủ yếu trong lịch sử ngoại giao Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 2000. 

- Người học có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị trong học phần để tổ chức các hoạt động dạy học và giáo 
dục 

- Người học có khả năng phân tích, đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử 

- Người học có khả năng sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến các sự kiện, nhà ngoại giao Việt Nam; năng lực 
làm việc nhóm, cá nhân, thuyết trình, tranh biện.  

2. Chuẩn đầu ra môn học 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về ngoại giao, vị trí, vai trò, bản chất của ngoại giao; phân tích được các nhân tố tác động đến 
ngoại, tiến trình lịch sử ngoại giao, phương diện ngoại giao Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; đánh giá được các sự kiện, các nhân vật 

ngoại giao tiêu biểu cho mỗi thời kỳ. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ học tập 
- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi thuyết trình, báo cáo 

- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo… 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Thực tế Lịch sử Việt 
Nam 

1. Mục tiêu môn học 
- Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các hiện vật bảo tàng và các di tích lịch sử thuộc lịch sử Việt Nam thuộc các thời kỳ. 

Qua đó, sinh viên có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành lịch sử Việt Nam.  

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề lịch sử dưới nhiều góc độ và dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau. 
-  Có thái độ trân trọng các hiện vật và di tích lịch sử của dân tộc; có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan về các vấn đề thuộc lịch sử 

dân tộc, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Hồ Chí Minh đã lựa chọn.  

2. Chuẩn đầu ra môn học 
- Trình bày được những nội dung kiến thức thuộc giai đoạn lịch sử Việt Nam gắn với những di vật, di tích lịch sử đã được trải 

nghiệm, quan sát. 

- Đưa ra được những quan điểm riêng khi nhìn nhận, đánh giá về các vấn đề lịch sử có liên quan đến những di vật, di tích lịch sử đã 
được trải nghiệm, quan sát. 

- Có thái độ trân trọng, không xâm phạm các hiện vật, di tích lịch sử trong suốt quá trình thực tế. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Lịch sử Đông Nam 
Á 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Đông Nam Á từ thời kỳ tiền sử Đông Nam Á, giai đoạn hình thành nhà 

nước cổ đại đến thời kỳ hiện nay 

Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử Đông Nam Á vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở 
trường trung học 

- Người học có cơ sở nền tảng để tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của Lịch sử sử Đông Nam Á 

- Người học có khả năng tìm kiếm, khai thác các nguồn tư liệu có liên quan đến Lịch sử Đông Nam Á để phục vụ cho học tập và 
nghiên cứu. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 

- Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 
2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Đông Nam Á từ thời kỳ tiền sơ sử đến nay. 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Đông Nam Á vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường phổ 
thông. 

- Sưu tầm tư liệu và triển khai nghiên cứu được đề tài khoa học liên quan đến giai đoạn lịch sử Đông Nam Á ở mức độ đơn giản (bài 

nội san, tiểu luận khoa học). 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử Đông Nam Á. 

Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình chiếu,....) 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Các cuộc cách mạng 

công nghiệp trong 

lịch sử 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trong lịch sử: Nguyên nhân dẫn đến 

các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận - hiện đại ; những thành tựu và hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp này đối với tiến 
trình phát triển của lịch sử nhân loại.  

- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử vào hoạt động giảng dạy ở 

trường trung học 
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân, biết sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần 

- Góp phần hình thành thái độ trân trọng những thành quả của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của lịch sử 

- Có khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học lịch sử về sự phát triển của khoa học kĩ thuật ở các quốc gia trên thế giới, các 
chính sách phát triển khoa học kĩ thuật của các quốc gia… 

2.Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử: Quan điểm phân kì, Bối cảnh lịch sử, 
thành tựu, quá trình công nghiệp hóa ở một số quốc gia, hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp 

- Phân tích được nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng công nghiệp, đặc điểm của các cuộc cách mạng công nghiệp và đánh giá 

được hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp  
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày 

- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo 
- Đánh giá được vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại và công lao của các nhà phát minh khoa học 

kĩ thuật 

- Thực hiện được các bài tập trên lớp, viết được bài nghiên cứu, chủ đề nghiên cứu  trên nội san sinh viên hoặc các đề tài nghiên cứu 
khoa học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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54 Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
1. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử quan hệ quốc tế: Hệ thống lý thuyết nghiên cứu quan hệ quốc tế; diễn 

biến của quan hệ quốc tế qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó, người học có thể rút ra những nhận xét và dự báo về tình hình quan hệ quốc 

tế hiện nay.  
- Góp phần phát triển năng lực dạy học thông qua sự vận dụng những kiến thức về lịch sử quan hệ quốc tế, các hình thức, phương 

pháp trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học.  

- Có năng lực quản lý và điều hành hoạt động nhóm, cá nhân; khả năng tự học; tư duy phản biện; biết khai thác được các nguồn tư 
liệu đa dạng trong nghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế. 

- Hình thành nhận thức đa chiều về các sự kiện quan hệ quốc tế; thái độ tích cực xây dựng xã hội hòa bình, hợp tác và bền vững.  

- Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cá nhân hoặc tập thể về các vấn đề quan hệ quốc tế bằng phương pháp lịch sử 
và phương pháp liên ngành.  

2. Chuẩn đầu ra học phần 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản, đối tượng, phương pháp và nội dung của những học học thuyết cơ bản trong nghiên cứu 

quan hệ quốc tế. 

- Phân tích được quá trình vận động và phát triển của quan hệ quốc tế từ thời cổ đại cho đến nay. 
- Vận dụng các kiến thức về quan hệ quốc tế để giải thích các vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế hiện nay, dự đoán xu thế của quan 

hệ quốc tế; và tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học.  

- Khai thác và sử dụng được các nguồn tư liệu phong phú trong nghiên cứu về quan hệ quốc tế. 
- Trân trọng và có hành động đúng đắn vì một thế giới hòa bình, hợp tác. 

Hoàn thành các nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm.  

- Sử dụng được các công cụ đánh giá để tự đánh giá và đánh giá người khác trong các hoạt động học tập. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

1. Mục tiêu của học phần 
- Sử dụng Tiếng Anh để đọc hiểu, dịch tóm tắt được nội dung tài liệu chuyên ngành khoa học Lịch sử và khoa học giáo dục  

 -Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân để tìm hiểu kiến thức chuyên ngành khoa học lịch sử và khoa học giáo dục bằng Tiếng 

Anh 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

-  Đọc hiểu, dịch và tóm tắt được nội dung tài liệu chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới và khoa học giáo dục bằng tiếng 

Anh thông qua một số chủ đề cụ thể 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân về các vấn đề lý luận, thực tiễn trong việc sử dụng tiếng Anh để đọc hiểu, dịch và tóm tắt tài liệu 

chuyên ngành. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Chế độ ruộng đất 

trong lịch sử cổ - 

trung đại Việt Nam 

1. Mục tiêu của học phần 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung 

đại Việt Nam qua các thời kỳ: dựng nước và giữ nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập.  
- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiên trong quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong 

lịch sử cổ và trung đại Việt Nam từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

-Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ trung đại vào việc tổ chức hoạt động 
dạy học và giáo dục lịch sử ở trường trung học. 

-Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại Việt Nam qua các thời kỳ: dựng 

nước và giữ nước đầu tiên, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập. 

-Phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiên trong quá trình hình thành và phát triển của chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại 
Việt Nam 

-Vận dụng được những kiến thức về lịch sử chế độ ruộng đất vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường trung 

học. 
-Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập lịch sử chế độ ruộng đất Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

57 Làng xã Việt Nam 1. Mục tiêu của học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức về nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển của làng xã Việt Nam để dạy học Lịch sử. 

Từ đó, người học phân tích được vai trò của làng xã đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về làng xã Việt Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở 
trường trung học. 

- Người học có khả năng tìm kiếm, khai thác các nguồn tư liệu về làng xã Việt Nam để phục vụ cho học tập và nghiên cứu. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
- Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về làng xã Việt Nam. 
- Vận dụng được những kiến thức về làng xã Việt Nam vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường trung học. 

- Sưu tầm tư liệu và triển khai nghiên cứu được đề tài khoa học liên quan đến làng xã Việt Nam (bài nội san, tiểu luận khoa học). 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình chiếu....) 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Cơ cấu kinh tế - xã 

hội Việt Nam thời 
thuộc địa (1858-

1945) 

1. Mục tiêu của học phần 

- Nắm vững kiến thức về những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam; quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã 
hội giai đoạn 1858 – 1945. Từ đó, người học đánh giá khách quan về sự cai trị của chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá sự biến đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội qua các giai đoạn 1858 – 1896; 1897 

– 1918; 1919 – 1945 từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 
- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội thời thuộc địa vào việc tổ chức hoạt động dạy 

học và giáo dục lịch sử ở trường trung học. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được sự biến đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội qua các giai đoạn 1858 – 1896; 1897 – 1918; 1919 – 1945. 

- Phân tích được những nét khác biệt, nhưng đặc trưng riêng của từng giai đoạn. 
- Vận dụng được những kiến thức về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục 

lịch sử ở trường trung học. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 – 

1945). 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Các khuynh hướng 
tư tưởng giải phóng 

dân tộc ở Việt Nam 

thời cận đại 

1. Mục tiêu của học phần 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về 3 khuynh hướng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại: khuynh hướng phong kiến, 

khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản  

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện, các nhân vật lịch sử tiêu biểu cho 3 khuynh hướng tư tưởng giải 
phóng dân tộc thời cận đại từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân; biết sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần; thảo luận, 

thuyết trình. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về 3 khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại trên các phương 

diện như điều kiện hình thành, biểu hiện, kết quả, ý nghĩa.  
- Phân tích, so sánh, đánh giá được các sự kiện lịch, nhân vật lịch sử đại diện cho 3 khuynh hướng từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ học tập 
- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo về các nhân vật lịch sử 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Lịch sử kinh tế đối 

ngoại Việt Nam 

1. Mục tiêu của học phần 

- Trình bày và phân tích được những chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ. 
- Khái quát được kết quả của các lĩnh vực thuộc kinh tế đối ngoại Việt Nam: Ngoại thương, xuất khẩu lao động, đầu tư nước ngoài, 

kiều hối, du lịch và giao thông quốc tế. 

- Phân tích được tác động của kinh tế đối ngoại đối với kinh tế -  chính trị - xã hội Việt Nam 
- Có khả năng xây dựng được nội hàm các thuật ngữ, khái niệm như: toàn cầu hóa, quốc tế hóa, đối ngoại đa phương...; khả năng sử 

dụng các nguồn tư liệu đa dạng 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. 
- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về lịch sử kinh tế đối ngoại Việt Nam 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- - Khái quát được sự chuyển biến của tình hình thế giới, tình hình Việt Nam và hệ thống được những chủ trương của Đảng và chính 
sách Nhà nước về hoạt động kinh tế đối ngoại  

- Thống kê sự chuyển biến của từng lĩnh vực: ngoại thương, FDI, kiều hối, xuất khẩu lao động, vận tải quốc tế và du lịch quốc tế 

- Phân tích được tác động kinh tế, chính trị, xã hội của kinh tế đối ngoại đối với sự phát triển chung của đất nước  
- Trình bày khái lược các vấn đề lịch sử kinh tế đối ngoại để giải thích được các khái niệm, thuật ngữ. Đồng thời, hệ thống tư liệu liên 

quan tới nội dung học phần.  

- Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian thực hiện công việc. Chủ động tham gia các nhóm hoạt động, nghiên cứu. Đồng thời có 
năng lực trình bày, tư duy phản biện,... 

- Bước đầu có khả năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử và phương pháp liên ngành, khả năng khai thác tư liệu 

gốc trong nghiên cứu về lịch sử kinh tế đối ngoại Việt Nam 

61 Tiếp xúc và giao lưu 

văn hóa Việt Nam 

1. Mục tiêu của học phần 

- Trang bị những khái niệm cơ bản về giao lưu văn hóa, tiếp biến văn hóa, chọn lọc văn hóa, cùng các biểu hiện giao lưu tiếp xúc văn 

hóa trong nước Việt Nam (nông thôn-đô thị, tộc người, giữa Bắc-Trung-Nam), giao lưu tiếp xúc giữa Việt Nam- phương Bắc, Việt 
Nam - Nam Á, Việt Nam -phương Tây; đặc điểm cơ bản trong giao lưu và tiếp xúc văn hóa ở Việt Nam. 

- Khả năng khái quát, phân tích, đánh giá các nhân vật lịch sử; sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân; báo cáo, thuyết trình, thảo luận, tranh biện 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản như giao lưu, tiếp xúc, tiếp biến, chọn lọc văn hóa; những điều kiện cùng các dạng thức giao 

lưu tiếp xúc văn hóa Việt Nam; những biểu hiện giao lưu tiếp xúc văn hóa trong nước Việt Nam, giữa Việt Nam với các nước, các 
khu vực trên thế giới. Trên cơ sở đó phân tích được đặc điểm, đánh giá được tác động của quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ học tập như: thuyết trình, thảo luận, tranh biện 

- Sưu tầm và phân tích được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo về các nhân vật, các 
công trình văn hóa 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

1. Mục tiêu của học phần 

- Người học có kiến thức về lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa (quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội); quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội, con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

- Người học nhận thức được năng lực lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và vững tin hơn vào công cuộc đổi mới đất 
nước hiện nay. 

 -Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được nội dung cơ bản về lí luận cách mạng xã hội chủ nghĩa (quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội). 

- Trình bày được quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 

- Trình bày được thành tựu, hạn chế trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

- Đánh giá được vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng.  
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

63 Một số tôn giáo lớn 
trên thế giới 

1. Mục tiêu của học phần 
- Trang bị những hiểu biết cơ bản về các vấn đề lý luận về tôn giáo; những kiến thức về ba tôn giáo thế giới là Kitô giáo, Phật giáo và 

Hồi giáo. Qua đó người học sẽ đánh giá được về vai trò, xu thế trong đời sống tôn giáo của Việt Nam và thế giới hiện nay. 

- Góp phần phát triển năng lực dạy học: kiến thức về lịch sử tôn giáo; vận dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện trong tổ 
chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá. 

- Có năng lực điều hành, thực hiện hoạt động nhóm, cá nhân; khả năng tự học; tư duy phản biện; sưu tầm và sử dụng được các nguồn 

tư liệu đa dạng trong nghiên cứu tôn giáo. 
- Hình thành nhận thức đúng đắn về các tôn giáo; thái độ tôn trọng đối với đời sống tinh thần, niềm tin tôn giáo của mỗi người; ý thức 

xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng và hòa bình.  

- Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học độc lập hoặc tập thể về lịch sử tôn giáo, lịch sử văn hóa bằng phương pháp 
nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu liên ngành.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được các vấn đề lý luận chung về tôn và tình hình ra đời, phát triển của Phật giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.   
-Vận dụng những kiến thức về lý luận và tình hình của các tôn giáo lớn để giải thích được các vấn đề tôn giáo hiện nay và dự báo xu 

thế tôn giáo của thế giới và Việt Nam. 

Sưu tầm và sử dụng được các nguồn tư liệu phong phú để nghiên cứu, tìm hiều về lịch sử tôn giáo 
- Tôn trọng niềm tin tôn giáo của mỗi người; có ý thức xây dựng một xã hội hài hòa. 

- Hoàn thành được các nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm. 

- Sử dụng được các công cụ đánh giá để tự đánh giá và đánh giá người khác trong các hoạt động học tập. 

64 Lịch sử văn hóa thế 

giới cổ trung đại 

1. Mục tiêu của học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức về cơ bản về cơ sở hình thành về điều kiện vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

và thành tựu nổi bật của một số nền văn hóa như Ai Cập, Lưỡng Hà, Hi Lạp, Rôma, Tây Âu Trung Đại, Trung Hoa, Ấn Độ, Đông 
Nam Á... trong thời kỳ cổ trung đại. 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân; biết khai thác được các nguồn tư liệu như: tài liệu thành văn như thư tịch cổ, bia ký và 

các hiện vật khảo cổ học, công trình nghiên cứu, để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa thế giới giai đoạn cổ trung đại. 
- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về lịch sử văn hóa thế giới giai đoạn cổ trung đại 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được đặc điểm chính của văn hóa Ai Cập, Lưỡng Hà, Hi Lạp, Rôma, Tây Âu Trung Đại, Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam 
Á trên một số lĩnh vực tiêu biểu: văn học, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, luật pháp... 

- Phân tích được tác động của điều kiện tự nhiên và xã hội tới hình thành và phát triển của nền văn hóa Ai Cập, Lưỡng Hà, Hi Lạp, 

Rôma, Tây Âu Trung Đại, Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á 
- Khái quát hóa được điều kiện địa lý, dân cư và sơ lược lịch sử thời kỳ cổ đại của văn hóa Ai Cập, Lưỡng Hà, Hi Lạp, Rôma, Tây Âu 

Trung Đại, Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á 

Phân tích được sự giao lưu văn hóa Việt Nam với văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Hoa và văn hóa phương Tây 
- Phân tích và đánh giá được được ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa tới khu vực Đông Nam Á qua các thời kỳ lịch sử đặc biệt đối 

với Việt Nam 

- Đánh giá đựơc cức ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày. 

- Sưu tầm được những tư liệu liên quan đến nội dung học phần như: thư tịch cổ, văn bia, bia ký…, tài liệu thành văn, các công trình 
nghiên cứu liên quan 

- Thực hiện bài nghiên cứu/chủ đề nghiên cứu: nội san, đề tài nghiên cứu khoa học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

65 Các phong trào duy 
tân, cải cách ở Châu 

Á thế kỷ XIX-XX 

1. Mục tiêu của học phần 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về các phong trào duy tân, cải cách ở châu Á thế kỷ XIX – XX: Một số khái niệm cơ bản, những 

yêu cầu cải cách, nội dung, kết quả, ý nghĩa, tác động của các phong trào duy tân, cải cách. Từ đó, người học sẽ rút ra những kinh 

nghiệm, bài học cho công cuộc cải cách, đổi mới đang tiến hành ở Việt Nam và sự phát triển bản thân trong những điều kiện và hoàn 
cảnh thay đổi.  

- Góp phần phát triển năng lực dạy học: Vận dụng được kiến thức về các phong trào duy tân, cải cách ở châu Á thế kỉ XIX - XX;các 

hình thức, phương pháp trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học.  
- Có năng lực quản lý và điều hành hoạt động nhóm, cá nhân; khả năng tự học; tư duy phản biện; sưu tầm và sử dụng được các nguồn 

tư liệu đa dạng trong nghiên cứu lịch sử. 

- Hình thành nhận thức đa chiều về các phong trào duy tân, cải cách ở châu Á thế kỉ XIX - XX; thái độ trân trọng tinh thần đổi mới và 
những giá trị mà các quốc gia đã đạt được; có ý thức vươn lên vượt qua khó khăn và thích ứng với hoàn cảnh thay đổi.  

- Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học độc lập hoặc tập thể về lịch sử Trung Đông từ thời cổ đại đến nay bằng 

phương pháp nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu liên ngành.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản, bối cảnh lịch sử và nội dung của các phong trào duy tân cải cách tiêu biểu ở châu Á thế kỉ 

XIX – XX.  
-Phân tích được nguyên nhân thành công, thất bại, ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm của mỗi cuộc cải cách. 

- Vận dụng những kiến thức về các phong trào duy tân, cải cách để lý giải tình hình phát triển hiện nay của các quốc gia châu Á và tổ 

chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 
- Sưu tầm và sử dụng được các nguồn tư liệu phong phú để tìm hiểu về các phong trào duy tân, cải cách ở châu Á thế kỉ XIX – XX. 

- Trân trọng tinh thần đổi mới và những giá trị mà các quốc gia đã đạt được; có ý thức vươn lên vượt qua khó khăn và thích ứng với 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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hoàn cảnh thay đổi. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm. 

- Sử dụng được các công cụ đánh giá để tự đánh giá và đánh giá người khác trong các hoạt động học tập. 

66 Một số vấn đề về 
lịch sử Trung Đông 

1. Mục tiêu của học phần 
- Trang bị những kiến thức cơ bản về sự chuyển biến của khu vực Trung Đông từ cổ đại cho đến ngày nay bao gồm: điều kiện tự 

nhiên, con người, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Qua đó người học có thể lý giải được các vấn đề lịch sử Trung Đông 

hiện nay; đánh giá được vị trí, vai trò quốc tế của khu vực Trung Đông.  
- Góp phần phát triển năng lực dạy học: kiến thức về lịch sử khu vực Trung Đông; vận dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện 

trong tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá. 

- Có năng lực quản lý và điều hành hoạt động nhóm, cá nhân; khả năng tự học; tư duy phản biện; sưu tầm và sử dụng được các nguồn 
tư liệu đa dạng trong nghiên cứu lịch sử. 

- Hình thành nhận thức đúng đắn về các tính độc đáo và phức tạp của lịch sử Trung Đông; tôn trọng sự đa dạng và có ý thức xây dựng 

xã hội hòa bình, hợp tác.  
- Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học độc lập hoặc tập thể về lịch sử Trung Đông từ thời cổ đại đến nay bằng 

phương pháp nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu liên ngành.  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về điều kiện tự nhiên, con người và những chuyển biến về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

của khu vực Trung Đông từ thời kì cổ đại cho đến nay.  

- Phân tích được vai trò của khu vực Trung Đông đối với nền kinh tế, chính trị, an ninh và quan hệ quốc tế của thế giới. 
- Vận dụng được những kiến thức về lịch sử Trung Đông để lý giải các vấn đề thời sự hiện nay và dự đoán xu thế vận động của lịch 

sử khu vực Trung Đông. 

- Có thái độ tôn trọng tính độc đáo, đa dạng của các quốc gia Trung Đông. 
- Sưu tầm và sử dụng được các nguồn tư liệu phong phú để tìm hiểu về lịch sử Trung Đông. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm.  

- Sử dụng được các công cụ đánh giá để tự đánh giá và đánh giá người khác trong các hoạt động học tập. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Một số tổ chức quốc 

tế và khu vực 

1. Mục tiêu của học phần 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản, hệ thống về: khái niệm, sự ra đời, tôn chỉ mục đích, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức 

quốc tế, khu vực tiêu biểu.  
- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá vị trí, vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức trên trong đời sống chính trị quốc tế, 

trong đó có Việt Nam từ nhiều góc độ và nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về các tổ chức quốc tế và khu vực vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục 
lịch sử ở trường trung học. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra của học phấn 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản và hệ thống về khái niệm, sự ra đời, tôn chỉ mục đích, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các 

tổ chức quốc tế, khu vực tiêu biểu. 

- Phân tích, so sánh, đánh giá được vị trí, vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức trên trong đời sống chính trị quốc tế, trong đó có Việt 
Nam từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về các tổ chức quốc tế và khu vực vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường 

trung học. 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập các tổ chức quốc tế và khu vực. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

68 Chủ nghĩa tư bản 
hiện đại 

1. Mục tiêu của học phần 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về chủ nghĩa tư bản hiện đại từ đầu thế kỷ XX đến những thập niên đầu thế kỷ XXI. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá khách quan về đặc điểm, thành tựu, hạn chế và triển vọng phát triển của -CNTB 

hiện đại dựa nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 
- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về chủ nghĩa tư bản hiện đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch 

sử ở trường trung học. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa tư bản hiện đại (thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI) 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phân tích, so sánh, đánh giá khách quan về: đặc điểm, thành tựu, hạn chế và triển vọng phát triển của CNTB hiện đại dựa nhiều 
nguồn tài liệu khác nhau. 

- Vận dụng được những kiến thức về chủ nghĩa tư bản hiện đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường trung 

học. 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

69 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Mục tiêu của học phần 
- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy 

luật tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng 
hợp các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 
- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 

viên tương lai. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Áp dụng được hiểu biết về bản chất hiện tượng tâm lý người vào việc giải thích sự hình thành, phát triển, cũng như các biểu hiện 

của hiện tượng tâm lý cá nhân; 

- Đánh giá đúng vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý học sinh; 
- Hiểu được các tri thức cơ bản về hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ và nhân cách và ý nghĩa của tri thức tâm lý học đối 

với hoạt động sư phạm; 

- Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý vào hoạt động sư phạm trong việc hình thành và phát triển tâm lý học sinh. (Đặc điểm 
của nhận thức; đặc điểm của nhân cách; Quy luật của cảm giác, tri giác; Quy luật về sự hình thành tình cảm;… ) 

- Liên kết được giữa kiến thức tâm lý học đại cương với việc giải thích các tình huống trong thực tiễn;  

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong nghiên cứu tâm lý;  

- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành 

các phẩm chất đạo đức nhà giáo;  

- Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sư 

phạm (Tâm lý học 
2) 

1. Mục tiêu của học phần 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong 

dạy học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 
- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 

học sinh; 

- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên phổ thông; 

- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Người học hiểu quan niệm đúng đắn về trẻ em, quan niệm về sự phát triển của trẻ em cùng các quy luật cơ bản của sự phát triển; 

- Người học hiểu được đặc trưng tâm lý lứa tuổi, cấu trúc tâm lý của hoạt động dạy, hoạt động học, đặc điểm nhân cách người thầy 
giáo; 

- Người học vận dụng được các lý thyết tâm lý học trong học tập vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học vận dụng được kiến thức tâm lý học lứa tuổi vào việc hiểu học sinh và có phương án phù hợp xử lý các tình huống sư 
phạm phát sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; 

- Người học hiểu được mối quan hệ giữa dạy học, giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh để thấy được vai trò của người thầy 

giáo đối với sự phát triển của học sinh 
- Vận dụng tri thức của học phần để lập danh sách những phẩm chất, năng lực mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện để trở thành một 

thầy giáo tốt trong tương lai; 

- Người học thể hiện được kĩ năng học tập tự chủ, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ nghiên cứu của học phần TLH2; 

- Tiếp thu những giá trị của nghề dạy học; hình thành tác phong sư phạm đáp ứng yêu cầu của người thầy giáo trong tương lai. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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71 Những vấn đề 

chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

1. Mục tiêu của học phần 
- Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển 

xã hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện 
các nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 

- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới.  
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về những vấn đề chung của  giáo dục học; 

- Vận dụng được những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường mầm non, phổ thông; 

- Xác định rõ vai trò, giá trị của nghề dạy học đối với xã hội, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sư phạm; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường phổ thông 
(Giáo dục học 2) 

1. Mục tiêu của học phần 

- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công 
tác chủ nhiệm lớp. 

- Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Phân tích được những tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ 

thông  
- Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học bộ môn và tổ 

chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

- Thực hiện hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Tìm hiểu, phối hợp, tư vấn, hỗ trợ sự phát triển học sinh) 

- Yêu và có trách nhiệm đối với nghề; thấy được ý nghĩa, sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong quá trình dạy học, giáo dục 

học sinh. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

73 Lý luận dạy học 
Lịch sử 

1.Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho người học những kiến thức khái quát về PPDHLS: khái niệm, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, PPNC; mục tiêu môn 

Lịch sử ở trường trung học; vai trò, ý nghĩa, cấu tạo, ưu điểm và nhược điểm của SGK Lịch sử; chức năng giáo dục của bộ môn Lịch 

sử ở trường trung học. 
  -   Hình thành kĩ năng cơ bản trong việc lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng 

nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân xác định mục tiêu cho một bài học cụ trong chương trình Lịch sử ở trường trung học. 
Đồng thời xác định được các biện pháp sư phạm nhằm hình thành tri thức lịch sử trong DHLS ở trường trung học, các  biện pháp sư 

phạm phát triển năng lực nhận thức và thực hành trong dạy học lịch sử ở trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- - Trình bày được khái niệm PPDHLS, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và PPNC. 

- Trình bày được mục tiêu chung của môn học về kiến thức, kĩ năng, thái độ. 

- Phân tích được vai trò và cấu tạo của sách giáo khoa lịch sử. 
- Trình bày được chức năng giáo dục của bộ môn Lịch sử ở trường trung học 

- Sử dụng được các phương tiện trực quan, phương tiện công nghệ đặc thù của bộ môn. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm hoặc hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ một cách độc lập 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 Hệ thống phương 

pháp dạy học lịch sử 

ở trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 

- Vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học 

 - Sử dụng được các phương tiện, thiết bị trong dạy học môn Lịch sử và các hoạt động giáo dục ở trường trung học. 
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân để tìm hiểu về hệ thống phương pháp dạy học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái niệm các phương pháp dạy học Lịch sử ở trường TRUNG HỌC;  
- Phân tích được các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học 

- Sử dụng được các phương pháp dạy học linh hoạt trong dạy học môn Lịch sử ở trường TRUNG HỌC;  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Thiết kế được kế hoạch bài dạy môn lịch sử sử dụng các PPDH theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS 
- Sử dụng được các phương tiện trực quan, phương tiện công nghệ đặc thù của bộ môn. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm hoặc hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ một cách độc lập 

75 Các hình thức tổ 
chức dạy học lịch sử 

ở trường trung học 

1. Mục tiêu học phần 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về khái niệm, các bước tiến hành, ưu/nhược điểm của các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử 

ở trường trung học và vận dụng được những kiến thức đó vào việc thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học Lịch sử ở trường trung học. 

- Vận dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để xây dựng kế hoạch bài dạy cho một bài học trên lớp, ngoài lớp, hoạt 
động ngoại khóa và hình thức dạy học sử dụng Internet nhằm phát triển năng lực cho HS ở trường trung học.  

- Sử dụng được các thiết bị, công nghệ để xây dựng kế hoạch và triển khai bài dạy Lịch sử trên lớp, ngoài lớp, chương trình ngoại 

khóa và dạy học sử dụng Internet cho HS ở trường trung học.  
- Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá để thiết kế các công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá tiến trình tổ chức bài dạy Lịch sử ở 

trên lớp, ngoài lớp, chương trình ngoại khóa và dạy học sử dụng Internet cho HS ở trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử ở trường trung học (dạy học trên lớp, dạy học ngoài lớp, hoạt động 

ngoại khóa Lịch sử, dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp).  

- Nêu được các bước tiến hành bài học Lịch sử ở trên lớp theo định hướng phát triển năng lực, dạy học ngoài lớp, hoạt động ngoại 
khóa, dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp. 

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử ở trường trung học. 

- Xây dựng được kế hoạch tổ chức dạy học một bài/chủ đề Lịch sử cho học sinh trung học theo hình thức tự chọn.   
- Vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để xây dựng và triển khai kế hoạch bài dạy cho một bài học Lịch sử 

trên lớp, ngoài lớp, chủ đề ngoại khóa Lịch sử, dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp.  

- Sử dụng được các công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ thiết kế và triển khai kế hoạch dạy học trên lớp, bài dạy Lịch sử ngoài lớp, 
hoạt động ngoại khóa, dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp. 

- Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá để xây dựng kế hoạch dạy học cho một bài/chủ đề Lịch sử theo hình thức tự chọn. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

76 Kiểm tra đánh giá 

trong dạy học Lịch 

sử ở trường trung 

học theo định hướng 
phát triển năng lực 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đánh giá trong giáo dục, trình bày được vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá 

trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học. 

- Người học nhận biết được hệ thống năng lực của HS có thể đánh giá qua các hình thức KTĐG của môn Lịch sử theo hướng phát 
triển năng lực học sinh 

- Người học vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong đánh giá, cách xây dựng các công cụ kiểm tra, đánh giá của môn Lịch 

sử theo định hướng phát triển năng lực thường xuyên và định kỳ. 
- Người học thực hành sử dụng các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá để thiết kế các công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá tiến trình tổ chức bài 

dạy Lịch sử ở trên lớp 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm cơ bản: năng lực, KTĐG theo năng lực 

- Nêu được các nguyên tắc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 

- Trình bày được mục đích kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 
- Nêu được hệ thống các năng lực chung và năng lực chuyên biệt của môn học Lịch sử 

- Phân tích được các năng lực chuyên biệt của môn học Lịch sử. Xây dựng được mục tiêu môn học, bài học làm cơ sở cho hoạt động 

đánh giá. 
- Xây dựng hệ thống minh chứng của từng năng lực cụ thể 

- Nhận biết được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Phân tích được ưu nhược điểm của 

từng phương pháp, công cụ 
- Xây dựng kết hoạch, tổ chức đánh giá người học qua các phương pháp, công cụ cụ thể 

- Thiết kế được qui trình đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực. 

- Lập được hồ sơ và lưu trữ hồ sơ trong việc theo dõi tiến bộ của học sinh. Từ đó lập được kế hoạch đánh giá cải tiến. Lập được các 
tiêu chí đánh giá DH theo dự án và đánh giá Hồ sơ người học. 

- Sử dụng được các công cụ công nghệ thông tin Canva, Kahoot, Google Forms, ma trận…để hỗ trợ thiết kế và xây dựng được các 

câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận phong phú. Thiết lập được ma trận đề thi 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

77 Kỹ thuật dạy học 

tích cực trong môn 

1. Mục tiêu học phần 

- Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các kĩ thuật dạy học tích cực trong môn lịch sử: khái niệm, yêu cầu, quy trình, 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 



1676 

 
Lịch sử ở trường 
trung học 

ưu và nhược điểm. 
- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.  

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân để tìm hiểu về các kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Lịch sử ở trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra học phần 
 - Trình bày được khái niệm, vai trò và ý nghĩa của KTDCTC trong môn LS ở trường trung học. 

- Nêu được những yêu cầu cơ bản khi vận dụng các kĩ thuật dạy học trong môn Lịch sử. 

- Nêu được quy trình triển khai một số kĩ thuật dạy học Lịch sử hiệu quả vào giảng dạy ở trường trung học; 
- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Lịch sử ở trường trung học; 

- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm hoặc hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ một cách độc lập 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

78 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học Lịch 

sử và Giáo dục Lịch 
sử 

1. Mục tiêu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức khái quát về khái niệm, ý nghĩa, các loại hình NCKHLS và NCKHGD. Trên cơ sở đó hiểu 

được cấu trúc và quy trình tiến hành các công trình NCKHLS và KHGD 
- Hình thành những kĩ năng cơ bản để xác định vấn đề NC, xây dựng đề cương NC, viết các công trình NC dưới dạng báo cáo khoa 

học. Làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong quá trình thu thập và xử lí thông tin phù hợp với mục đích NC 

- Góp phần hình thành thái độ khách quan, trung thực và nghiêm túc trong quá trình NC. Tích cực vận dụng những thành quả NC vào 
đổi mới quá trình dạy học. 

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về khoa học Lịch sử và khoa học giáo dục 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc của nghiên cứu khoa học lịch sử và khoa học giáo dục. 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại được các phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử và khoa học giáo dục. 

- Giới thiệu được quy trình nghiên cứu một đề tài nghiên cứu khoa học lịch sử và khoa học giáo dục. 
- Xử lý, phân tích và trình bày được kết quả nghiên cứu đề tài khoa học lịch sử và KHGD 

- Xác định được những vấn đề về khoa học lịch sử và KHGD có thể nghiên cứu và có tính ứng dụng cao trong DHLS 

- Thực hiện được một bản đề cương nghiên cứu chi tiết thể hiện sự nghiêm túc và trung thực trong nghiên cứu khoa học lịch sử và  

KHGD 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

79 Thực hành sư phạm 

1 (Công tác chủ 
nhiệm lớp) 

1. Mục tiêu của học phần 

- Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 
chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học           

- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích 
cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được khái quát: đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; chương trình giáo dục phổ thông mới; vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Xác định rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 

- Thực hiện được một số công việc cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học 
- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Thực hành sư phạm 

1 (Thực hành giảng 
dạy 1) 

1. Mục tiêu của học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc và chương trình môn Lịch sử ở trường trung học. Củng cố kiến thức về 
xác định mục tiêu bài học, cấu trúc bài học và xây dựng hệ thống kĩ năng cơ bản cần phát triển trong dạy học Lịch sử. Trên cơ sở đó 

lựa chọn được các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung và cấu trúc bài học.  

- Hình thành được những kĩ năng, năng lực cơ bản trong dạy học Lịch sử ở trường trung học, vận dụng các phương pháp dạy học và 
phương tiện hỗ trợ để triển khai được các bước lên lớp theo cấu trúc giờ học.  

- Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN 

dạy học mới. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc và chương trình môn Lịch sử ở trường trung học 

- Xác định được mục tiêu bài học và các PP, PT dạy học một cách hợp lí, khoa học, phát huy tính tích cực của HS 
- Vận dụng các phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ để triển khai được các bước lên lớp theo cấu trúc giờ học. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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80 Thực hành sư phạm 

2 (tổ chức các hoạt 

động giáo dục) 

1. Mục tiêu học phần 
- Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp cho học sinh  
- Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích 

cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản  của chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp  

- Thiết kế, tổ chức được các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học 
- Yêu người, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Thực hành sư phạm 

2 (Thực hành giảng 
dạy 2) 

1. Mục tiêu học phần 

- Củng cố cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc giờ lên lớp, quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy, phương pháp sử dụng 
tư liệu và câu hỏi. Hệ thống được các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử ở trường trung học.  

- Hình thành được những kĩ năng, năng lực cơ bản trong dạy học Lịch sử ở trường trung học, vận dụng các phương pháp dạy học và 

phương tiện hỗ trợ để triển khai được các bước lên lớp theo cấu trúc giờ học.  
- Có ý thức cải tiến việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Ham thích cập nhật, chiếm lĩnh các PPDH/PTCN 

dạy học mới. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc bài học, quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy 

- Khái quát được những nội dung cơ bản về các phương pháp dạy học cơ bản, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá trong 

DHLS ở trường trung học 
-  Lựa chọn được các PP và PT dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học 

- Vận dụng các phương pháp và phương tiện dạy học, các công cụ kiểm tra đánh giá vào ví dụ cụ thể một cách phù hợp. 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Kĩ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 

lựa chọn và phát 
triển nghề nghiệp 

cho học sinh trung 

học 

1. Mục tiêu học phần 

- Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ  tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung 
học 

- Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những tri thức cơ bản về tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

- Vận dụng được tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ  tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 

- Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

82 Tham vấn học 
đường 

1. Mục tiêu học phần 
- Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham 

vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường. 

Vận dụng được tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp 
Nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

83 Giao tiếp sư phạm 1. Mục tiêu học phần 

- Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 

- Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc 
sống và trong môi trường sư phạm; 

- Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 

- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc 
theo nhóm; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, 
trong trường đại học; 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Đánh giá được vai trò của kĩ năng giao tiếp đối với hoạt động sư phạm của bản thân; 
- Sử dụng hiệu quả các kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống và trong hoạt động sư phạm 

- Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp và hình thành tác phong giao tiếp sư phạm phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

- Nắm được các giai đoạn của quá trình giao tiếp và vận dụng vào cuộc sống cũng như hoạt động sư phạm của bản thân 
- Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự hoàn thiện kĩ năng giao 

tiếp của bản thân 

- Lập được kế hoạch phát triển kĩ năng giao tiếp của bản thân; 

84 Những vấn đề giáo 

dục cần cập nhật 

1. Mục tiêu của học phần 

- Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 

riêng; hướng đổi mới  
- Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

- Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Phân tích được những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường 

phổ thông nói riêng; hướng đổi mới 

- Vận dụng được những cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói 
riêng theo hướng căn bản và toàn diện 

- Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong thời đại mới, tích cực cập nhật những vấn đề mới về giáo dục vào thực tiễn dạy học, 

giáo dục trong nhà trường phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

85 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm trong 

dạy học Lịch sử ở 

trường trung học 

1. Mục tiêu của học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục tiêu, đặc điểm, các hình thức của HĐTN trong môn LS ở trường 

trung học. Khái quát được nội dung, quy trình xây dựng HĐTN ở môn LS.  

- Hình thành được những kĩ năng, năng lực cơ bản để thiết kế và tổ chức HĐTN trong môn LS ở trường trung học, lựa chọn hình thức 

hoạt động và vận dụng các phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ để triển khai hoạt động.  

- Có ý thức cải tiến việc thiết kế HĐTN theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Sáng tạo, tìm tòi các phương pháp, kĩ thuật 
mới để vận dụng vào tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Có khả năng lên kế hoạch, ý tưởng tổ chức HĐTN, phối hợp với bạn học để thực hiện tổ chức HĐTN trong thực tế. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nội dung, đặc điểm, qui trình xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động trải 

nghiệm trong môn Lịch sử ở trường trung học 

- Lên ý tưởng và xây dựng bản kế hoạch chương trình hoạt động trải nghiệm trong môn Lịch sử ở trường trung học theo các bước một 
cách khoa học và linh hoạt 

- Phân tích mục tiêu, nội dung, lựa chọn được những phương pháp dạy học và phương tiện kĩ thuật phù hợp để tổ chức hoạt động trải 

nghiệm trong môn Lịch sử ở trường trung học phát huy được tính tích cực của HS  
- Thiết kế được bộ công cụ đánh giá sản phẩm đầu ra của HS sau quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm 

- Nhận xét, đánh giá được mức độ đáp ứng mục tiêu của hoạt động trải nghiệm đã triển khai, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng giữa 

các nhóm thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và ý tưởng cải tiến. 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 

- Vận dụng được những kiến thức đã học để xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong thực tế. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

86 Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 

dạy học lịch sử ở 

trường trung học 

1. Mục tiêu của học phần 
- Sử dụng được các ứng dụng, phương tiện cộng nghệ trong dạy học lịch sử ở trường trung học  

 - Thiết kế và triển khai được bài dạy có sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường trung học 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân để tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- - Trình bày được các vấn đề lý luận về việc sử dụng CNTT trong DHLS: khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu. 

- Biết sử dụng các ứng dụng, phương tiện công nghệ trong DHLS  
- Thiết kế được kế hoạch bài dạy môn lịch sử có sử dụng công nghệ thông tin theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Triển khai được bài dạy môn lịch sử  có sử dụng công nghệ thông tin theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS 
- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm hoặc hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ một cách độc lập 

87 Phát triển chương 

trình môn học Lịch 
sử ở trường trung 

học 

1. Mục tiêu của học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục Lịch sử. Nêu được 
nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục và biết được các kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển chương trình giáo dục 

- Người học hiểu được cách thức phát triển chương trình: nguyên tắc, quy trình, cách tiếp cận chương trình. Đồng thời, vận dụng 

được quy trình phát triển chương trình vào thực tế bộ môn Lịch sử 
- Người học xác định được mục tiêu, nội dung chương trình môn học Lịch sử ở nhà trường phổ thông một cách khoa học, hiện đại và 

khả thi. Từ đó, chủ động xây dựng được các chuyên đề/ chủ đề dạy học trong môn Lịch sử ở trường trung học. 

- Bước đầu hình thành cho người học kỹ năng biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện, đánh giá, thẩm định/nghiệm thu, tư vấn mục tiêu, 
chuẩn đầu ra và xây dựng nội dung cho trình chương giáo dục của nhà trường phổ thông và môn Lịch sử theo các điều kiện và mô 

hình giáo dục xác định. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
-  Hiểu biết chung về: chương trình giáo dục; các loại chương trình; phát triển chương trình giáo dục; chương trình giáo dục nhà 

trường và phát triển chương trình GD nhà trường. 

- Nêu được các tiêu chí và cách phân loại chương trình giáo dục. 
- Trình bày được mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và cách thức phát triển chương trình giáo dục cho nhà trưởng phổ thông một cách 

khoa học, hiện đại và khả thi. 

- Trình bày được bối cảnh nhà trường phổ thông. 
- Nêu được mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. 

- Vận dụng được kĩ năng phân tích chương trình quốc tế và vận dụng được vào bối cảnh trường phổ thông ở Việt Nam 

- Người học biết được các cách phân loại môn học, chương trình học như: Các môn bắt buộc, Các môn tự chọn (chủ đề liên môn), 
Các hoạt động bắt buộc, Các hoạt động tự chọn 

- Trình bày được các loại xây dựng chương trình như:  Phát triển chương trình theo kiểu điều chỉnh, Phát triển chương trình theo kiểu 

bổ sung, Phát triển chương trình theo kiểu xây dựng mới 

- Trình bày được mục tiêu, nội dung chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông 

- Phân tích được mục tiêu và nội dung chương trình môn lịch sử cho một chuyên ban cụ thể. 

- Phát triển chương trình giáo dục môn lịch sử ở trường trung học. 
- Thực hành biên soạn một nội dung chương trình cụ thể trong dạy học Lịch sử 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

88 Xây dựng chuyên đề 

trong dạy học môn 
Lịch sử theo định 

hướng phát triển 

năng lực. 

1. Mục tiêu của học phần 

- Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hành xây dựng các chuyên đề dạy học của chương trình Lịch sử trung học 
- Thiết kế và triển khai linh hoạt các chuyên đề dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

- Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân để tìm hiểu về hệ thống phương pháp dạy học 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 
- - Xác định được mạch kiến thức phù hợp cho việc xây dựng chuyên đề 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các chuyên đề dạy học trong từng bài, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học 

- Trình bày được các vấn đề lý luận của việc xây dựng chuyên đề trong DHLS: cơ sở, đặc trưng, quy trình và nguyên tắc. 
- Vận dụng được quy trình xây dựng chuyên đề vào việc xây dựng và dạy học môn Lịch sử ở trường trung học 

- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm hoặc hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ một cách độc lập 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

89 Một số vấn đề về 
phương pháp dạy 

học Lịch sử 

1. Mục tiêu của học phần 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tư liệu gốc trong dạy học Lịch sử (khái niệm, phân loại, đặc điểm, yêu cầu). Từ đó, vận 

dụng được các loại tư liệu gốc (tư liệu thành văn, tư liệu trực quan) vào dạy học nội dung bài học Lịch sử cụ thể.  

- Trình bày được vai trò, ý nghĩa, những nguyên tắc cơ bản và thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch 
sử ở trường trung học. Từ đó, sử dụng được các công cụ/phần mềm công nghệ vào từng khâu trong quá trình dạy học Lịch sử ở 

trường trung học. 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Thiết kế và sử dụng được các kĩ 
thuật và công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá năng lực HS để triển khai bài học Lịch sử ở trường trung học. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được các vấn đề lý luận về việc sử dụng tư liệu gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông: khái niệm, đặc điểm, cách 
thức phân loại, yêu cầu cơ bản. 

Sử dụng được tư liệu gốc (tư liệu thành văn và tư liệu trực quan) vào dạy học nội dung bài học Lịch sử cụ thể.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trình bày được các vấn đề lý luận về việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử: vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc. 
- Khái quát được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở trường trung học hiện nay và xu thế trên thế giới. 

- Sử dụng được các công cụ/phần mềm công nghệ thông tin để hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá trong môn Lịch sử ở trường trung 

học. 
- Trình bày được các vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá năng lực trong dạy học nói chung và dạy học Lịch sử nói riêng: khái niệm, 

nguyên tắc. 

- Thiết kế và sử dụng được các công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá năng lực HS trong dạy học Lịch sử ở trường trung học.  

90 Một số vấn đề lịch 

sử Việt Nam 

1. Mục têu học phần 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại: sự hình thành và tổ chức của nhà nước 

Văn Lang, nền văn minh sông Hồng, sự khủng hoảng của chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ XIX 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam cận đại giai đoạn từ 1858 đến 1945. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử giai đoạn 1858 - 1945 từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều 

nguồn tư liệu khác nhau. 
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam hiện đại: cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), kháng 

chiến chống Mĩ (1954-1975), thời kì 1975-1986 và đổi mới 

- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại, cận đại, hiện đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và 
giáo dục lịch sử ở trường trung học. 

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về một số vấn đề lịch sử Việt Nam cổ trung đại, cận đại, hiện đại 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
- Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 

2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về một số vấn đề lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại: sự hình thành và tổ chức của nhà 
nước Văn Lang, nền văn minh sông Hồng, sự khủng hoảng của chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ XIX 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản và toàn diện về lịch sử Việt Nam cận đại giai đoạn từ 1858 đến 1945 

- Khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử giai đoạn 1858 - 1945 từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tư 

liệu khác nhau. 

- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về các giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954), kháng chiến chống Mĩ (1954-1975), thời kì 

1975-1986 và đổi mới 
- Vận dụng được những kiến thức về Lịch sử Việt Nam thời kì cổ trung đại, cận đại, hiện đại vào việc tổ chức hoạt động dạy học và 

giáo dục lịch sử ở trường phổ thông. 

- Sưu tầm tư liệu và triển khai nghiên cứu được đề tài khoa học liên quan đến giai đoạn lịch sử Việt Nam hiện đại ở mức độ đơn giản 
(bài nội san, tiểu luận khoa học). 

- Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian thực hiện công việc. Chủ động tham gia các nhóm hoạt động, nghiên cứu. Đồng thời có 

năng lực trình bày, tư duy phản biện,... 
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập (máy chiếu, phần mềm thiết kế trình 

chiếu,....) 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

91 Một số vấn đề lịch 
sử thế giới 

1. Mục tiêu học phần 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và trọng tâm về một số vấn đề lịch sử thế giới từ cổ trung đại, cận đại và hiện đại. 

- Có khả năng khái quát, phân tích, so sánh, đánh giá một số sự kiện, nhân vật của lịch sử thế giới từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Từ đó, giúp sinh viên có những nhận thức đúng đắn, sâu sắc về lịch sử nhân loại. 
- Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về một số vấn đề lịch sử thế giới vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục 

lịch sử ở trường trung học. 

- Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và theo nhóm. 
2. Chuẩn đầu ra của học phần 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản , trọng tâm về một số vấn đề của lịch sử thế giới từ cổ trung đại, cận đại và hiện đại. 

- Phân tích, so sánh, đánh giá được một số sự kiện, nhân vật lịch sử thế giới từ cổ trung đến cận, hiện đại từ nhiều góc độ, quan điểm 
và nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

- Có những nhận thức đúng đắn, sâu sắc và khách quan về một số vấn đề của lịch sử thế giới. 

- Vận dụng được những kiến thức của một số vấn đề lịch sử thế giới vào việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục lịch sử ở trường 
trung học. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phối hợp được với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. 
- Trình bày được ý kiến cá nhân có cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nội dung học tập Một số vấn đề lịch sử thế giới. 

14. Khoa Giáo dục Tiểu học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giản

g 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

14.1. Giáo dục tiểu học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K43,44)       

I Khối kiến thức đại cương       

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   
3. Thái độ 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 

động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác – Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 
- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

 1.  Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị- xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 

của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 

1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 
thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 
tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 
- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Cụm động từ 
- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 
- Du lịch 

- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 
dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình 
chiếu và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 
để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1

/HK

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 
và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  
- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

10  Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 

xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 
môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1687 

 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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12 Giáo dục thể chất 3 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1692 

 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức chuyên ngành       

I.1 Chuyên biệt       

1 Cơ sở khoa học tự 
nhiên và cơ sở khoa 

học xã hội 

1. Kiến thức: 
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về sinh học: thực vật, động vật, cơ thể người, một số chu trình cơ bản của sự sống. 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, bệnh học: Các chất dinh dưỡng, các bệnh và cách phòng tránh các bệnh thường 

gặp ở học sinh tiểu học. 
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về vật lí: Một số chất: nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, một số dạng vật liệu, một số dạng 

năng lượng. 

- Nắm được một số kiến thức hóa học: Kim loại, phi kim. 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về môi trường: khái niệm, vai trò, mối quan hệ giữa các yếu tố trong môi trường. 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về xã hội học: gia đình, trường học, địa phương. 
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về địa lí: thiên văn, địa lí thế giới, địa lí Việt Nam. 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến nay. 

2. Kĩ năng 
- Phát triển các kĩ năng nhận thức khoa học: Có kĩ năng tìm hiểu các thông tin liên quan đến các lĩnh vực khoa học, kĩ năng giải thích 

các hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thực tế một cách khoa học.  

- Kĩ năng vận dụng các tri thức khoa học vào thực tế cuộc sống và thực tế giảng dạy các môn học liên quan ở tiểu học. 
- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 

3. Thái độ 
- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Nghiêm túc trong học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông,… 
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực nhận thức khoa học, năng lực giải quyết các vấn đề khoa học, năng lực giải thích các sự kiện, 

hiện tượng, khái niệm khoa học,… 

2 Phương pháp dạy 
học khoa học tự 

nhiên ở tiểu học 

1. Kiến thức:  
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Xác định được mục tiêu dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Nắm vững các nguyên tắc dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 
- Nắm vững PPDH, HTDHkhoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Biết cách thiết kế các hoạt động dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Biết thiết kế môi trường dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 
2. Kĩ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Phân tích, khảo sát được mục tiêu, nội dungdạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 
- Biết quan sát, ghi chép, chụp ảnh,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của HSTH; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của HSTH: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 

- Biết thiết kế các hoạt động dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 
- Tổ chức được các hoạt động dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế dạy học ở tiểu học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: nghiên cứu chương trình dạy học môn Cuộc sống quanh ta và Tìm hiểu tự nhiên ở tiểu học, vận dụng lí luận dạy 

học bộ môn vào thực tế dạy học sinh tiểu học tìm hiểu, khám phá khoa học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Phương pháp dạy 

học khoa học xã hội 
ở tiểu học 

1. Kiến thức: Sinh viên có hiểu biết về: 

- Mục tiêu, chương trình môn tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 

2. Kĩ năng: có kĩ năng: 

- Phân tích chương trình môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học 
- Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật, hình thức, phương tiện để tổ chức dạy học môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 

- Thiết kế các hoạt động dạy học môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 

- Thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá trong dạy học môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 
- Phát triển chương trình môn học Tìm hiểu xã hội ở tiểu học 

3. Thái độ 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Phát triển chương 

trình giáo dục tiểu 

học 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Lí luận chung về phát triển chương trình giáo dục tiểu học. 
- Cách thức phát triển chương trình giáo dục tiểu học. 

2. Kĩ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 
- Khảo sát, phân tích một số chương trình giáo dục tiểu học. 

- Tìm hiểu thực tiễn phát triển chương trình giáo dục tiểu học. 

- Thực hành phát triển chương trình giáo dục tiểu học. 
3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu chương trình, tích cực trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực phát triển chương trình. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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5 

Kĩ thuật và Phương 
pháp dạy học Kĩ 

thuật ở TH (K43) 

1. Kiến thức: 
- Hiểu mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục kĩ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Biết những kiến thức, kĩ năng kĩ thuật, năng lực kĩ thuật cần hình thành và rèn luyện cho học sinh tiểu học. 

- Biết cách xác định được mục tiêu giáo dục kĩ thuật cho học sinh theo các chủ đề giáo dục ở trường tiểu học. 
- Biết cách xây dựng nội dung giáo dục kĩ thuật cho học sinh tiểu học theo các chủ đề giáo dục/lĩnh vực kĩ thuật. 

- Nắm vững cách thiết kế các hoạt động giáo dục kĩ thuật theo hướng tích hợp với các lĩnh vực giáo dục, hoạt động giáo dục ở trường 

tiểu học. 
- Biết cách thiết kế môi trường giáo dục kĩ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kĩ thuật cho phù hợp đặc điểm học sinh tiểu 

học và thực tiễn dạy học. 
2. Kĩ năng: 

- Phân tích và đánh giá được vai trò của giáo dục kĩ thuật với HSTH. 

- Lựa chọn, xác định mục tiêu, nội dung giáo dục kĩ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Vận dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kĩ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức giáo dục kĩ thuật cho học sinh tiểu học. 
- Thiết kế và tổ chức được các hoạt động giáo dục kĩ thuật theo hướng phát huy các năng lực và năng lực kĩ thuật của học sinh. 

- Thiết kế được môi trường giáo dục kĩ thuật cho học sinh ở trường tiểu học. 

- Đánh giá được sự phát triển các năng lực của học sinh trong học tập kĩ thuật. 
3. Thái độ 

- Hứng thú, tích cực, sáng tạo trong quá trình dạy học kĩ thuật ở tiểu học. 

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Phát triển năng lực giáo dục qua các lĩnh vực giáo dục kĩ thuật ở tiểu học; năng lực tìm hiểu học sinh tiểu học, năng lực tìm hiểu và 

thiết kế môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm lĩnh vực giáo dục kĩ thuật, năng lực dạy học, năng lực tổ chức các hoạt động thực 
hành, trải nghiệm sáng tạo, năng lực đánh giá quá trình dạy học, năng lực thiết kế các công cụ và sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong 

dạy học kĩ thuật, năng lực sáng tạo 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Công nghệ và 

PPDH Công nghệ ở 
tiểu học (K44) 

1. Kiến thức: 

- Hiểu mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục công nghệ cho học sinh tiểu học. 
- Biết những năng lực công nghệ cần hình thành và rèn luyện cho học sinh tiểu học. 

- Biết cách xác định được mục tiêu giáo dục công nghệ cho học sinh dựa vào các yêu cầu càn đạt. 

- Biết cách xây dựng nội dung giáo dục công nghệ cho học sinh tiểu học theo các chủ đề giáo dục. 
- Nắm vững cách thiết kế các hoạt động giáo dục công nghệ cho học sinh tiểu học. 

- Biết cách thiết kế môi trường giáo dục công nghệ cho học sinh tiểu học. 

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục công nghệ phù hợp đặc điểm học sinh tiểu học 
và thực tiễn dạy học. 

2. Kĩ năng: 
- Phân tích được vai trò của dạy học công nghệ với HSTH. 

- Xác định mục tiêu, nội dung dạy học công nghệ cho học sinh tiểu học. 

- Vận dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục công nghệ cho học sinh tiểu 
học. 

- Lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp để dạy học công nghệ cho học sinh tiểu học. 

- Thiết kế và tổ chức được các hoạt động dạy học công nghệ theo hướng phát huy các năng lực chung và năng lực công nghệ của học 
sinh. 

- Đánh giá được sự phát triển các năng lực của học sinh qua môn học. 

3. Thái độ 
- Hứng thú, tích cực, sáng tạo trong quá trình dạy học công nghệ ở tiểu học. 

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Phát triển năng lực giáo dục qua các lĩnh vực giáo dục công nghệ ở tiểu học; năng lực tìm hiểu học sinh tiểu học, năng lực tìm hiểu và 

thiết kế môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm lĩnh vực giáo dục công nghệ, năng lực dạy học, năng lực tổ chức các hoạt động thực 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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hành, năng lực đánh giá quá trình dạy học, năng lực thiết kế các công cụ và sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong dạy học công nghệ, 
năng lực sáng tạo. 

6 Phương pháp giáo 

dục lối sống cho 
học sinh tiểu học 

1. Kiến thức: Sinh viên có hiểu biết về: 

- Một số kiến thức cơ bản về giá trị sống, kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật. 
- Mục tiêu, chương trình môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

- Phương pháp, kĩ thuật dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

2. Kĩ năng: có kĩ năng: 
- Phân tích chương trình môn Giáo dục lối sống ở tiểu học 

- Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật, hình thức, phương tiện để tổ chức dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

- Thiết kế các hoạt động dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 
- Thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá trong dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

- Phát triển chương trình môn học Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

3. Thái độ 
- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Phương pháp tổ 

chức hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo 

cho học sinh tiểu 

học 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Nắm vững các vấn đề lí luận về hoạt động trải nghiệm sáng tạo: cách đặt tên hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vai trò của hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo, cách thức thiết kế không gian, đồ dùng, môi trường tâm lí, tương tác đồng đẳng, tương tác xã hội của hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo; 
- Một số vấn đề về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo:  

+ Cách xác định mục tiêu hoạt động của học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

+ Các cách thức chia nhóm học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
+ Các PPDH, HTDH và KTDH thường sử dụng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học. 

+ Nhận diện và đánh giá các kĩ năng của học sinh trước, trong và sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

+ Phát triển kĩ năng (nhận thức, xã hội, ngôn ngữ, thẩm mĩ, vận động) cho học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

2. Kĩ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Quan sát được các biểu hiện, kĩ năng, năng lực của học sinh khi tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 
- Phân tích, đánh giá được các biểu hiện, kĩ năng, năng lực của học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 

- Xác định được mục tiêu giáo dục khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 

- Xác định được nội dung của hoạt động trải nghiệm và sáng tạo ở tiểu học; 
- Biết vận dụng các PPDH, HTDH, KTDH trong thiết kế, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 

- Biết thực hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; 

- Đánh giá được sự phát triển các kĩ năng, năng lực của học sinh: 
+ Xây dựng tiêu chí đánh giá 

+ Ghi chép, quan sát, chụp ảnh, mô tả hành vi của học sinh làm minh chứng đánh giá 

+ Đánh giá 
+ Kết luận và đưa ra các biện pháp tác động nhằm phát triển và điều chỉnh các kĩ năng, năng lực của học sinh. 

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế dạy học ở tiểu học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh tiểu học 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học chuyên ngành 
Giáo dục tiểu học 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Nắm được phương pháp và cách thức tiếp cận trong nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học; 
- Biết cách thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các tác động trong giáo dục tiểu học; 

- Biết cách đánh giá và điều chỉnh giả thuyết khoa học sau thử nghiệm. 

2. Kĩ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong giáo dục tiểu học từ thực tiễn và từ lí luận; 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Xây dựng được giả thuyết khoa học cho đề tài nghiên cứu; 
- Lập đề cương nghiên cứu; 

- Triển khai đề cương nghiên cứu; 

- Tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học dưới dạng tiểu luận, bài báo khoa học, khóa luận,… 
- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 

- Xây dựng được phiếu hỏi, bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn; 

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra trong nghiên cứu; 
- Xử lí được thông tin: số liệu, văn bản, đánh giá kết quả quan sát, đánh giá kết quả điều tra; 

- Biết trao đổi, thảo luận, xemina, hội thảo, thuyết trình, lắng nghe tích cực, phân tích trong nghiên cứu. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tích cực trong hoạt động học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, đề xuất vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục tiểu học, năng lực xác định các vấn đề lí luận và thực tiễn Giáo dục tiểu 

học, năng lực tìm hiểu học sinh tiểu học, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục học sinh tiểu học. 

9 Giáo dục hòa nhập 

cho hoc sinh tiểu 
học 

1. Kiến thức: sau khi học xong môn học: 

- Sinh viên có hiểu biết cơ bản về trẻ khuyết tật (bao gồm khái niệm, phân loại theo dạng tật, nguyên nhân gây khuyết tật, biện pháp 
phòng tránh khuyết tật bẩm sinh ở trẻ em; nhu cầu, khả năng và phương pháp, công cụ đánh giá nhu cầu, khả năngcủa TKT, đặc điểm 

TKT theo từng dạng tật…) và phương thức giáo dục hòa nhập TKT (khái niệm, đặc trưng và vai trò, ý nghĩa của phương thức Giáo dục 

hòa nhập) 
- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về trẻ khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ, trẻ tự kỉ và một số dạng tật 

khác (về khái niệm, nguyên nhân, phân loại, đặc điểm TKT và nhu cầu, khó khăn của trẻ từng dạng tật…) 

- Sinh viên có những kiến thức cơ bản về việc tổ chức GDHN TKT trong trường tiểu học: nội dung và phương pháp tìm hiểu nhu cầu, 
khả năng của TKT; tiến trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân cho TKT; phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả 

GDHN TKT… 

- Sinh viên có kiến thức về việc tổ chức dạy học hòa nhập TKT theo đặc trưng dạng tật (trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ khuyết tật 

ngôn ngữ, trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ tự kỉ) trong trường tiểu học. 

2. Kĩ năng 

- Sinh viên có kĩ năng xây dựng và thực hiện Kế hoạch giáo dục hòa nhập cho TKT ở trường tiểu học. 
- Sinh viên có kĩ năng đánh giá và sử dụng các công cụ đánh giá nhu cầu, khả năng của TKT lứa tuổi tiểu học theo đặc trưng dạng tật. 

- Sinh viên có kĩ năng lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học nói chung và dạy học hòa nhập cho TKT trong các môn học ở 

tiểu học. 
- Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học hòa nhập TKT ở tiểu học thông qua các môn học và các hoạt động 

giác dục khác. 

3. Thái độ 
- Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về môn học 

- Sinh viên có ý thức tìm hiểu & mở rộng hiểu biết về TKT và các vấn đề về giáo dục hòa nhập cho TKT ở tiểu học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực tìm hiểu học sinh tiểu học, năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục nhà 

trường, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục… 
- Năng lực đặc thù: phát triển năng lực giáo dục, năng lực dạy học thông qua các moo học và các hoạt động giáo dục khác…  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Đánh giá trong giáo 

dục tiểu học 

1. Kiến thức: 

- Hiểu một số khái niệm liên quan đến đánh giá, đánh giá theo tiếp cận năng lực. 

- Hiểu mục đích, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá trong giáo dục tiểu học.  
- Hiểu các phương pháp, kĩ thuật, công cụ, hình thức đánh giá kết quả giáo dục tiểu học. 

2. Kĩ năng 

- Phát triển các kĩ năng đánh giá: xác định mục tiêu, tiêu chí, nội dung đánh giá; kĩ năng thu thập thông tin, sử dụng các phương pháp, 
công cụ, kĩ thuật và hình thức đánh giá trong giáo dục tiểu học. 

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập, phân tích thực trạng đánh giá ở tiểu học. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 
3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nghiêm túc trong học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông,… 
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực thu thập thông tin về người học, năng lực đánh giá người học, năng lực sử dụng phương pháp 

đánh giá, năng lực thiết kế và sử dụng công cụ, kĩ thuật đánh giá, năng lực tổ chức đánh giá trong trường tiểu học, năng lực xây dựng 

và sử dụng ngân hàng đề thi. 

11 Sinh lý trẻ em lứa 

tuổi tiểu học 

1. Kiến thức 

- Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em  giúp sinh viên hiểu được trẻ em có 

những đặc điểm khác người lớn về cấu tạo và chức phận của từng cơ quan và của cơ thể. Từ đó làm cơ sở các cô giáo Tiểu học có 
phương pháp dạy học sinh tốt hơn.  

- Môn học còn cung cấp các phương pháp đánh giá tình trạng sinh trưởng phát triển ở trẻ em. 

2. Kĩ năng 
- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên như bệnh lý, sinh lý của trẻ em.  

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản về sinh lý trẻ em để phục vụ cho việc thi hết học phần, 

đồng thời cũng là phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ và giảng dạy sau này. 

- Trung thực trong học tập và nghiên cứu. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung:  

+ Năng lực tư duy 
+ Năng lực giao tiếp 

+ Năng lực giải quyết vấn đề 

+ Năng lực tự học 

+ Năng lực hoạt động nhóm 

+ Năng lực vận dụng khoa học vào thực tiễn 

+ Năng lực tìm hiểu trẻ mầm non, tiểu học 
+ Năng lực giáo dục khoa học cho trẻ mầm non, tiểu học 

+ Năng lực tổ chức nhóm cho trẻ mầm non, tiểu học 

- Năng lực đặc thù:  
 + Năng lực tư duy về mối liên quan giữa các hệ cơ quan trong cơ thể, từ đó thấy được cơ thể hoạt động như một thể thống nhất 

+ Năng lực tư duy so sánh giữa đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể trẻ em và người lớn 

+ Năng lực thảo luận nhóm các vấn đề liên quan đến sinh lý trẻ em  
+ Năng lực đánh giá tình trạng sinh trưởng phát triển của trẻ em 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Công tác đội thiếu 

niên tiền phong Hồ 
Chí Minh 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về quá trình tổ chức hoạt động Đội và sao nhi đồng ở trường tiểu học 
- Giáo dục cho người học thái độ tích cực đúng đắn đối với hoạt động Đội và sao nhi đồng ở trường tiểu học 

- Hình thành cho người học hệ thống kỹ năng cơ bản của việc tổ chức các hoạt động Đội và sao nhi đồng ở trường tiểu học. 

2. Kĩ năng 
- Thực hành, hướng dẫn thực hiện nghi thức, phương pháp công tác Đội và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí 

Minh.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường học.  
-  Kết hợp hoạt động Đội với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động nghệthuật, thể dục thể thao khác 

3. Thái độ 

- Nâng cao lòng yêu người, yêu nghề 
– Quý mến gần gũi thiếu nhi, là tấm gương cho thiếu nhi noi theo 

4. Năng lực  

- Hình thành cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học năng lực tổ chức các hoạt động Đội 
- Hình thành năng lực thực hiện các kỹ năng cơ bản cần phải thực hiện của tổ chức Đội trong nhà trường  để có thể dạy cho học sinh 

tiểu học khi ra trường. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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13 Phương pháp tổ 

chức hoạt động thể 

dục thể thao cho 

học sinh tiểu học 

1. Kiến thức  
- Cung cấp kiến thức chung về lý luận và phương pháp GDTC: Quan điểm đường lối, nguyên tắc chung, các nguyên tắc GDTC, 

phương tiện GDTC và phương pháp dạy học động tác trong GDTC trường học. 

- Những vấn đề về đặc điểm, nội dung và phương pháp dạy học thể dục trong trường tiểu học:  Mục tiêu nhiệm vụ và nội dung cơ bản 
của chương trình thể dục tiểu học tiến hành; cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng tích cực hóa học 

sinh 

- Đặc điểm phương pháp dạy học một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục tiểu học tiến hành: Đội hình, đội ngũ, bài tập phát 
triển chung, trò chơi vận động và một số môn thể thao tự chọn. 

- Phương pháp lên lớp bài học thể dục và tổ chức hoạt động thể dục ngoại khóa cho học sinh tiểu học. 

2. Kĩ năng 
- Lập kế hoạch dạy học phân phối nội dung (tiến trình biểu) từng vấn đề, biết cách chuẩn bị soạn giáo án dạy học. 

- Vận dụng các nguyên tắc vào bài học. 

- Kỹ năng thực hành các nội dung môn học GDTC cấp tiểu học. 

- Lựa chọn phương pháp phù hợp để tổ chức lớp và điều khiển bài học 

- Kiểm tra và hướng dẫn học sinh tự kiểm tra sức khỏe (mạch/phút, thân nhiệt, nhịp thở…) và thể lực theo qui định. 
3. Thái độ 

- Rèn luyện tác phong sư phạm: Ân cần, vị tha, hiền lành, trách nhiệm cao vì sức khỏe, thể lực và sự phát triển của học sinh. 

- Có tinh thần thái độ, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng trong công tác dạy học sau này. 
- Có thái độ nhận thức về môn học đúng đắn. 

4. Năng lực  

* Những năng lực chung: 
- Năng lực giáo dục 

+ Năng lực giáo dục qua các lĩnh vực giáo dục ở tiểu học 

- Năng lực dạy học 
+ Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 

+ Năng lực đánh giá sự phát triển của trẻ 

- Năng lực hoạt động xã hội 
+ Năng lực tham gia các hoạt động xã hội 

+ Năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội 
* Những năng lực đặc thù: 

- Năng lực nhận thức về TDTT 

- Năng lực dạy học TDTT 
- Năng lực phát triển nghề nghiệp 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Âm nhạc và PPGD 

Âm nhạc cho HSTH 

1. Kiến thức: 

Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc, ứng dụng và giải mã các ký hiệu âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 5 trong ca hát và 
tập đọc nhạc. Trang bị các phương pháp dạy học âm nhạc cơ bản để vận dụng khoa học vào các tiết học và hoạt động âm nhạc ở ngoại 

khóa ở trường Tiểu học.  

2. Kĩ năng 
- Sinh viên có kỹ năng sử dụng lý thuyết âm nhạc để đọc, ghi nhạc ứng dụng vào chương trình Tiểu học. 

- Xác định đúng giọng điệu bài hát trong chương trình tiểu học.  

- Sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức các giờ học và các hoạt động âm nhạc ngoài giờ học cho học sinh tiểu học.  
3. Thái độ 

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. 

- Thể hiện sự tháo vát, năng động tìm hiểu các sách lý thuyết âm nhạc để bổ sung nâng cao kiến thức bản thân.  
- Quan tâm đến nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật các bài hát đặc biệt là âm nhạc dân tộc.  

4. Năng lực 

- Sinh viên có năng lực đọc nhạc cơ bản, ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản vào các bài hát, bản nhạc. 
- Hát đúng kỹ thuật và sắc thái các bài hát từ lớp 1 đến lớp 5.  

- Thiết kế bài giảng và ứng dụng các phương pháp dạy học âm nhạc cơ bản vào tiết học âm nhạc ở trường tiểu học. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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15 Mĩ thuật và PPDH 

Mĩ thuật cho học 

sinh tiểu học 

1. Kiến thức 
- Mở rộng hiểu biết về mĩ thuật, cung cấp các kiến thức về mĩ thuật căn bản và phương pháp giảng dạy mĩ thuật ở tiểu học cho sinh 

viên. 

- Hiểu rõ hơn về mục tiêu cũng như nội dung của môn học Mĩ thuật ở tiểu học. 
2. Kĩ năng:  

Cung cấp cho sinh viên một số kĩ năng thực hành vẽ, nặn,… và kĩ năng giảng dạy bộ môn mĩ thuật ở tiểu học. Sinh viên có được các kĩ 

năng nhận xét, đánh giá các tác phẩm mĩ thuật của học sinh tiểu học. 
 3. Thái độ: 

 Nâng cao năng lực nhận thức thẩm mĩ cho sinh viên, biết thưởng thức và cảm nhận cái đẹp qua các tác phẩm mĩ thuật. Sinh viên có 

hứng thú trong việc dạy – học mĩ thuật. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Năng lực chung: 

- Biết cách xác định mục tiêu giáo dục nghệ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Phân tích được các nguyên tắc giáo dục nghệ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Nắm vững phương pháp, hình thức giáo dục nghệ thuật cho học sinh tiểu học. 
- Biết cách thức thiết kế các hoạt động giáo dục nghệ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Biết cách thiết kế môi trường giáo dục nghệ thuật cho học sinh tiểu học. 

- Nắm được cách thức đánh giá và điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch giáo dục nghệ thuật. 
Năng lực đặc thù: 

- Nắm bắt được kiến thức cơ bản về khoa học màu sắc, hiểu và phân tích được các ngôn ngữ mĩ thuật. 

-  Có khả năng thực hành các loại hình mĩ thuật cơ bản như: Vẽ theo mẫu; Vẽ trang trí; Vẽ tranh đơn giản. 
- Thiết kế và giảng dạy được các hoạt động mĩ thuật trong chương trình mĩ thuật tiểu học. 

- Đánh giá, phân tích và hướng dẫn cho học sinh đánh giá phân tích tác phẩm trong chương trình cũng như sản phẩm mĩ thuật thiếu nhi.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn         

16 Sinh vật quanh ta 1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu sau: 

- Hiểu được kiến thức nền tảng của đa dạng sinh học, thực vật, động vật, vi sinh vật để có thể giảng dạy tốt các môn “Cuộc sống quanh 

ta” “Tìm hiểu tự nhiên” và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học. 

- Phân tích được vai trò của sinh vật đối với tự nhiên và con người giúp cho người học nhận thức tại sao cần bảo vệ đa dạng sinh học, 
yêu thiên nhiên. 

- Phân tích được cơ sở ứng dụng trong sản xuất và bảo vệ sức khỏe v.v 

2. Kĩ năng: 
- Kỹ năng đọc tài liệu và khái quát hóa kiến thức. 

- Kỹ năng so sánh, phân tích về sự đa dạng về hình thái, phân bố, phương thức sống của sinh vật quanh ta. 

- Kỹ năng tìm kiếm, tập hợp, phân loại hình ảnh, phim phục vụ cho giảng dạy và phát triển nghề nghiệp. 
- Phát triển và củng cố kỹ năng thuyết trình.v.v 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn và ứng dụng trong sản xuất. 

- Kỹ năng xác định nội dung kiến thức và giảng dạy kiến thức có liên quan trong chương trình phổ thông. 
3. Thái độ: 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản của môn học. 

- Ý thức phát triển nghề nghiệp trong tương lai thông qua sưu tầm các tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
4. Năng lực: 

Những năng lực chung: Năng lực giảng dạy các kiến thức “Cuộc sống quanh ta” “Tìm hiểu tự nhiên” và tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo ở tiểu học  
Năng lực dạy học: Năng lực dạy học tích hợp v.v 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Vật lý đại cương 1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Vật lí đại cương. 
2. Kĩ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Vận dụng các kiến thức vật lí để giải thích một số hiện tượng vật lý thường gặp. 
- Vận dụng các kiến thức vật lí đã học để giải một số bài tập vật lí đơn giản. 

3. Thái độ: nghiêm túc, tích cực trong hoạt động học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.  

- Năng lực đặc thù: quan sát, giải thích các hiện tượng tự nhiên bằng kiến thức vật lí, vận dụng kiến thức vật lí vào các tình huống thực 

tiễn. 

18 Hóa học đại cương 1. Kiến thức:   

- Biết khái niệm chất, cách tách chất và sự biến đổi chất này thành chất khác. 

- Biết khái niệm axit, bazơ, muối và các phản ứng trong cơ thể người. 
- Tìm hiểu các mỏ kim loại trên thế giới và ở Việt Nam. 

- Biết một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo. 

- Tìm hiểu năng lượng và các dạng năng lượng tự nhiên. 
- Tìm hiểu về nước, vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên, sự ô nhiễm môi trường nước và các biện pháp xử lí ô nhiễm nước. 

2. Kĩ năng 

- Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, phân biệt, tổng hợp các khái niệm cơ bản của hóa học đại cương.  
- Vận dụng được kiến thức vào chương trình môn khoa học tự nhiên ở bậc tiểu học.  

-Vận dụng các tính chất của chất để mô tả, giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống và môi trường. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo trong phân tích và vận dụng những kiến thức hóa học vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy sau này.  
- Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề hóa học nêu ra trong module, nâng cao kiến thức chuyên 

môn. 

3. Thái độ 
     Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề trong hóa học nhằm phục vụ cho việc 

giảng dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên ở cấp tiểu học sau này. 

4. Định hướng phát triển năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực về kiến thức các khoa học liên môn làm  nền 
tảng, bổ trợ: 

- Nêu, phân tích vai trò bổ trợ, nền tảng của những nội dung các khoa học liên môn. 

- Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học. 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Địa lý đại cương 1. Kiến thức:  

Sinh viên nắm được một số kiến thức cơ bản về:  
- Khoa học vũ trụ, địa lí các châu lục, địa lí Việt Nam, tạo cơ sở vững chắc để dạy học những kiến thức liên quan trong chương trình 

môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học.  

2. Kĩ năng: 
Sinh viên có khả năng: 

- Soi chiếu các kiến thức địa lí đại cương vào chương trình môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 

- Lựa chọn và vận dụng những kiến thức cơ bản, cập nhật về địa lí để dạy tốt môn Tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 
3. Thái độ:  

- Sinh viên có ý thức nghiên cứu, cập nhật kiến thức khoa học mới, tạo cơ sở vững chắc phục vụ việc dạy học môn Tìm hiểu xã hội ở 

tiểu học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 

- Năng lực đặc thù: Vận dụng các kiến thức về địa lí đại cương để lí giải các sự vật, hiện tượng có liên quan trong chương trình môn 
Tìm hiểu xã hội ở tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Môi trường và con 

người 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối 
quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 

người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 

- Tìm hiểu một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa giữa 

con người và thiên nhiên trong phát triển bền vững. 

2. Kĩ năng 
- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu. 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 
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- Hình thành và phát triển kỹ năng quan trắc môi trường, phát triển kỹ năng và khả năng hành động để bảo vệ môi trường 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, bình luận, đánh giá một số vấn đề về môi trường, về mối quan hệ con người- môi trường 

và môi trường- phát triển. 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy 

sau này. 

- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập. 
- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
+  Năng lực dạy học 

- Năng lực vận dụng kiến thức về môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và con người, môi trường và phát triển để dạy học tích hợp 

các môn học ở trường phổ thông.  

- Năng lực dạy học các chuyên đề học tập về các vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên. 

     + Năng lực giáo dục 
- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (các hoạt động liên quan môi trường); 

- Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục (các tình huống có liên quan đến ý thức, nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường, 

ý thức, trách nhiệm công dân); 
- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi; (các hành vi tiêu cực có liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường); 

- Năng lực tư vấn, tham vấn cho học sinh (về bảo vệ môi trường, tài nguyên, lựa chọn lối sống thân thiện với môi trường...). 

+ Năng lực hoạt động xã hội  
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: có năng lực để vận động mọi người trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững  

     + Năng lực phát triển nghề nghiệp 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo (trong lĩnh vực môi trường và phát triển, môi trường và con người…) 

- Năng lực nghiên cứu khoa học (trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên) 

21 Tiến trình lịch sử 

Việt Nam 

1. Kiến thức: 

Trang bị  cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống toàn diện về tiến trình diễn biến của lịch sử dân tộc từ khởi thủy đến ngày 
nay, bao gồm những sự kiện, những nhân vật lịch sử tiêu biểu, những vấn đề lịch sử về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, những nhận 

định đánh giá sinh viên có được những hiểu biết khái quát, sâu sắc về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trên cơ sở đó tiếp cận 

các môn học khác. 
2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng khai thác các nguồn tư liệu, tự đọc, tự nghiên cứu, tóm tắt, hệ thống hóa tài liệu lịch sử. 

- Nâng cao khả năng phân tích, bình luận đánh giá, tổng kết lịch sử. 
- Biết sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử và vận dụng tốt phương pháp luận Mác-xít trong đánh giá lịch sử. 

3. Thái độ: 
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp 

-Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu 

-Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 
4. Năng lực: 

- Kiến thức bổ trợ, liên môn; 

-  Năng lực giảng dạy các môn học sẽ dạy ở trường phổ thông. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Kỹ năng sống cơ 
bản của học sinh 

tiểu học 

1. Kiến thức: 
- Nắm được một số khái niệm: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống.  

- Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng sống cần thiết cho học sinh tiểu học. 

- Hiểu các phương pháp, hình thức tiến hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học 
2. Kĩ năng 

- Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng sống để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học 

sinh tiểu học. 
- Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. 

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 
3. Thái độ 

- Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè. 

- Nghiêm túc trong học tập. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông,… 
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. 

23 Kĩ thuật tạo hình 1.. Kiến thức 

- Biết vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết giáo dục kĩ thuật cho học sinh. 
- Biết đặc điểm, tính chất, công dụng, cách sử dụng các nguyên vật liệu, đồ dùng, dụng cụ học kĩ thuật (giấy, bìa, vải, hồ dán, kim, chỉ, 

kéo, bút, thước...). 

- Nắm được các khái niệm, thuật ngữ, các kí hiệu, quy ước liên quan đến lĩnh vực thực hành kĩ thuật. 
- Nắm được đặc điểm, kĩ thuật, cách thức, quy trình thực hiện kĩ thuật tạo hình giấy bìa (gấp, cắt xé dán, đan nan); kĩ thuật tạo hình đồ 

dùng, đồ chơi từ các nguyên liệu khác nhau; kĩ thuật cắt, khâu, thêu và nấu ăn trong gia đình; kĩ thuật trồng cây rau hoa và chăn nuôi; 

kĩ thuật lắp ghép mô hình. 
- Hiểu mục tiêu giáo dục kĩ thuật cho học sinh và những kiến thức, kĩ năng kĩ thuật cần hình thành và rèn luyện cho học sinh tiểu học. 

- Phân tích, đánh giá yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục kĩ thuật cho HSTH trong nhà trường. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng sử dụng các nguyên vật liệu, đồ dùng, dụng cụ thực hành kĩ thuật. 

- Rèn luyện và phát triển các kĩ năng thực hành kĩ thuật: gấp, cắt xé dán, đan, khâu, thêu, nấu ăn, trồng cây, chăn nuôi và lắp ghép mô 

hình. 
- Rèn luyện và phát triển hệ thống kĩ năng thực hành kĩ thuật: kĩ năng nhận thức, kĩ năng tư duy, kĩ năng lao động, kĩ  năng nghiên cứu, 

kĩ năng hợp tác, kĩ năng xã hội… 

- Lựa chọn, liên hệ các nội dung giáo dục kĩ thuật cho HS lứa tuổi tiểu học. 

3. Thái độ 

- Hứng thú, tích cực, sáng tạo, chủ động trong quá trình thực hành kĩ thuật. 

- Ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá về môn học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Mĩ thuật thường 

thức 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Nhận thức sâu hơn về lịch sử mĩ thuật, các giai đoạn phát triển của nền mĩ thuật Việt Nam và Thế giới. 

- Giúp sinh viên biết được một số thể loại mĩ thuật dân gian Việt Nam. 

- Các chất liệu được sử dụng tạo ra các sản phẩm mĩ thuật.. 
2. Kĩ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Biết tìm kiếm thông tin, sưu tầm tài liệu, đọc, phân tích tài liệu, so sánh, đối chiếu,… 
3. Thái độ: 

- Giúp sinh viên thêm yêu thích lịch sử mĩ thuật Việt Nam, giá trị văn hóa của nền mĩ thuật nước nhà. 

- Trân trọng những đóng góp của lịch sử mĩ thuật Việt Nam hiện đại với Mĩ thuật tạo hình Việt Nam 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tư duy, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tìm tòi, liên hệ. 

- Năng lực đặc thù:  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

25 Âm nhạc thường 

thức 

1. Kiến thức 

- Xác định các khái niệm về âm nhạc và những yếu tố nghệ thuật cấu thành nên một tác phẩm âm nhạc bao gồm giai điệu, hoà âm, tiết 

tấu, âm khu … 
- Tìm hiểu về một số thể loại âm nhạc truyền thống, nhạc cụ truyền thống, tác giả tác phẩm tiêu biểu cùng một số hình thức sinh hoạt 

văn hoá khác của Việt Nam. 

- Tìm hiểu một số thể loại âm nhạc, nhạc cụ, tác giả, tác phẩm nổi tiếng trên thế giới. 
- Biết cách xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho học sinh tiểu học. 

2. Kĩ năng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Xác định được tính năng và âm sắc của một số loại nhạc cụ trong và ngoài nước. 
- Xác định được những khái niệm về các yếu tố nghệ thuật cấu thành lên một tác phẩm Âm nhạc 

- Phân biệt được những thể loại, hình thức âm nhạc trong và ngoài nước 

- Mở rộng kiến thức về các tác giả, tác phẩm trong và ngoài nước. 
- Kĩ nâng xây dựng trò chơi âm nhạc cho học sinh Tiểu học 

3. Thái độ 

- Thể hiện tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm.  
- Thể hiện sự tháo vát năng động, biết tự tập luyện trau dồi kiến  

thức, kĩ năng môn học, nhằm nâng cao kiến thức của bản than đồng thời tác động tích cực đến môn học khác như phương pháp dạy học 

âm nhạc cho học sinh Tiểu học 
4. Năng lực:  

26 Vận dụng các tư 

tưởng giáo dục hiện 
đại trong dạy học ở 

tiểu học 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 
- Nắm được một số lí thuyết dạy học hiện đại như lí thuyết kiến tạo, lí thuyết nhận thức, lí thuyết hành vi… và việc vận dụng các lí 

thuyết này trong dạy học ở tiểu học hiện nay. 

- Nắm được các mô hình, chiến lược, phương pháp, kĩ thuật dạy học tiên tiến đang được triển khai, thử nghiệm trong lĩnh vực giáo dục 
tiểu học. 

2. Kĩ năng: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 
- Biết vận dụng các tư tưởng, lí thuyết, triết lí dạy học hiện đại vào dạy học ở tiểu học: thiết kế bài học, tổ chức dạy học theo các lí 

thuyết dạy học hiện đại. 

- Biết thiết kế và tổ chức dạy học các môn học ở tiểu học theo các mô hình, phương pháp tiên tiến đang được triển khai, thử nghiệm 
trong lĩnh vực giáo dục tiểu học. 

3. Thái độ:  

- Cầu thị, sẵn sàng tiếp nhận, học hỏi những tư tưởng giáo dục mới. Nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực đặc thù: năng lực sáng tạo, năng lực tìm kiếm ý tưởng mới, năng lực vận dụng lí thuyết dạy học hiện đại vào dạy học ở tiểu 
học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Dạy học tích hợp ở 

Tiểu học 

1. Kiến thức:  

Sinh viên nắm được một số kiến thức cơ bản về:  
- Lý thuyết dạy học tích hợp ở tiểu học, bao gồm: khái niệm dạy học tích hợp, các dạng thức tích hợp, cách thức thiết kế bài học tích 

hợp ở tiểu học. 

2. Kĩ năng: 
Sinh viên có khả năng: 

- Xây dựng được nội dung dạy học tích hợp từ chương trình giáo dục tiểu học. 

- Thiết kế được bài học tích hợp. Biết tổ chức dạy học tích ở tiểu học. 
3. Thái độ:  

- Sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và ý nghĩa của dạy học tích hợp. 

- Tích cực, tự giác thực hiện việc dạy học tích hợp ở tiểu học. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 

- Năng lực đặc thù: Năng lực thiết kế dạy học theo hướng tích hợp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Tư vấn trong giáo 

dục tiểu học 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Nắm được nhu cầu tham vấn, tư vấn của các đối tượng cần tư vấn trong giáo dục tiểu học. 
- Nắm được một số cách thức tư vấn trong giáo dục tiểu học 

- Biết tư vấn cho học sinh tiểu học về các vấn đề: học tập, kĩ năng sống, quan hệ xã hội, ứng xử và giao tiếp xã hội, thích ứng xã hội, 

phòng tránh các tai nạn và nguy cơ xâm hại, vệ sinh phòng bệnh,… 
- Biết tư vấn cho phụ huynh và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và giảng dạy học sinh tiểu học.  

2. Kĩ năng: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 
- Biết giao tiếp, thuyết trình trong tư vấn và tham vấn giáo dục tiểu học; 

- Khảo sát được nhu cầu tham vấn, tư vấn giáo dục tiểu học; 

- Đưa ra được các ý kiến tham vấn phù hợp với nhu cầu của đối tượng tham vấn; 
- Lập được bảng câu hỏi thường gặp trong giáo dục tiểu học từ đó xây dựng ngân hàng các câu trả lời về các vấn đề thường gặp trong 

giáo dục tiểu học. 

3. Thái độ: nghiêm túc trong tìm hiểu đặc điểm của học sinh tiểu học, xác định nhu cầu tư vấn và khảo sát nhu cầu tư vấn của các đối 
tượng khác nhau, sẵn sàng tham gia tư vấn trong thực tiễn giáo dục tiểu học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Năng lực đặc thù: tư vấn cho học sinh tiểu học, tư vấn cho phụ huynh, tư vấn cho cộng đồng trong công tác giáo dục tiểu học. 

28 Kỹ năng Giao tiếp 

sư phạm 

1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 
tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  

2. Kĩ năng 

 Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 
3. Thái độ 

 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng 

giao tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 
4. Năng lực  

- Năng lực chung: sử dụng các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với học sinh 

(chẩn đoán, đáp úng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 
- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp qua dạy học, giáo dục môn học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Ứng dụng CNTT 

trong giáo dục tiểu 

học 

1. Kiến thức: 

- Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong dạy học ở tiểu học. 

- Nắm được cách thức vận dụng, khai thác một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực của học sinh ở tất cả các môn học ở tiểu học. 

2. Kỹ năng:  
- Xây dựng được các kịch bản và thiết kế được bài dạy có ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học nhằm đổi mới phương pháp dạy 

học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. 

3. Thái độ: 
- Tích cực và tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm góp phần đổi mới PPDH và năng cao chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay. 

- Có ý thức tìm hiểu cập nhật ứng dụng những phần mềm mới vào dạy học cũng như hỗ trợ học tập và hoạt động nghề nghiệp của bản 

thân. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực chung: năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. 

- Năng lực đặc thù: Khai thác, vận dụng được các phần mềm để học tập và phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)       

30 Cơ sở và PPDH Tự 

nhiên- Xã hội ở 

Tiểu học 

1. Kiến thức:  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên: thực vật, động vật, cơ thể người, một số chu trình cơ bản của sự sống, các 
chất dinh dưỡng, các bệnh và cách phòng tránh các bệnh thường gặp ở học sinh tiểu học, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, một số 

dạng vật liệu, một số dạng năng lượng, kim loại, phi kim, địa lý tự nhiên,… 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học xã hội: gia đình, trường học, địa phương, văn hóa, phong tục tập quán của người dân 
và vùng miền của Việt Nam. 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam. 

- Xác định được mục tiêu dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 
- Nắm vững các nguyên tắc dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Nắm vững PPDH, HTDH khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Biết cách thiết kế các hoạt động dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 
- Biết thiết kế môi trường dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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2. Kĩ năng: 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Phát triển các kĩ năng nhận thức khoa học: Có kĩ năng tìm hiểu các thông tin liên quan đến các lĩnh vực khoa học, kĩ năng giải thích 

các hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thực tế một cách khoa học.  
- Kĩ năng vận dụng các tri thức khoa học vào thực tế cuộc sống và thực tế giảng dạy các môn học liên quan ở tiểu học. 

- Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập. 

- Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,… 
- Phân tích, khảo sát được mục tiêu, nội dung dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Biết quan sát, phỏng vấn, điều tra,… để đánh giá các kĩ năng nhận thức khoa học của HSTH; 

- Đánh giá được mức độ phát triển các thao tác tư duy của HSTH: phân biệt, so sánh, khái quát hóa,… 
- Biết thiết kế các hoạt động dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Tổ chức được các hoạt động dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; 

- Kĩ năng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong nhận thức khoa học: 

3. Thái độ: tích cực tham gia hoạt động học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế dạy học ở tiểu học. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, giải quyết vấn đề. 

- Năng lực đặc thù: phát triển năng lực nhận thức khoa học, năng lực giải quyết các vấn đề khoa học, năng lực giải thích các sự kiện, 

hiện tượng, khái niệm khoa học,…; năng lực nghiên cứu chương trình dạy học môn Cuộc sống quanh ta và Tìm hiểu tự nhiên ở tiểu 
học, vận dụng lí luận dạy học bộ môn vào thực tế dạy học sinh tiểu học tìm hiểu, khám phá khoa học. 

31 Kĩ năng sống và 

phương pháp giáo 

dục lối sống cho 
HSTH 

1. Kiến thức: Sinh viên có hiểu biết về: 

- Một số kiến thức cơ bản về giá trị sống, kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật. 

- Mục tiêu, chương trình môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

2. Kĩ năng: có kĩ năng: 

- Phân tích chương trình môn Giáo dục lối sống ở tiểu học 

- Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật, hình thức, phương tiện để tổ chức dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

- Thiết kế các hoạt động dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

- Thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá trong dạy học môn Giáo dục lối sống ở tiểu học. 
- Phát triển chương trình môn học Giáo dục lối sống ở tiểu học. 

3. Thái độ 

- Tự học, tự nghiên cứu. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II. 2 Toán và PPDH Toán       

1 Số học 1. Mục tiêu về kiến thức:  

- Giúp cho người học nắm vững được những cấu trúc đại số cơ bản đó là cấu trúc nửa nhóm, nhóm,vành và trường. Trên cơ sở nắm 

vững những cấu trúc trên, tiến tới hình thành những ý tưởng mới để tiếp cận với toán học hiện đại và để biết các cấu trúc của các tập 
hợp số ở Tiểu học. 

- Tập hợp tương đương và bản số của tập hợp. Xây dựng: tập các số tự nhiên bằng lí thuyết tập hợp ; các phép toán cộng và nhân trên 
tập các số tự nhiên bằng phép toán trên các bản số ; quan hệ thứ tự trên tập các số tự nhiên. Nguyên lí quy nạp và phương pháp chứng 

minh quy nạp. Biểu diễn số tự nhiên và các dấu hiệu chia hết ; 

- Xây dựng tập số hữu tỉ không âm và các phép toán trong tập số hữu tỉ không âm ; 
- Tập số thập phân và các phép toán trong tập số tập số thập phân ; 

- Cơ sở toán học của nội dung dạy phân số và số thập phân ở Tiểu học ; 

-  Xây dựng tập số hữu tỉ và tập số thực. 
2. Mục tiêu về kĩ năng:  

- Kiểm tra được : một phép toán đã cho có là một phép toán hai ngôi không ; một tập hợp với các phép toán có là nửa nhóm, nhóm, 

vành, trường hay không; một tập đã cho có là nửa nhóm con, nhóm con,vành con, trường con hay không ; một ánh xạ đã cho có đồng 
cấu, đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu hay không. 

- Kiểm tra được hai nhóm, vành, trường có đẳng cấu với nhau hay không. 

- Giải toán trong tập các số tự nhiên. 
- Vận dụng vào việc giảng dạy Toán ở các lớp bậc Tiểu học. 

- Giải toán trong tập số hữu tỉ không âm và số thập phân không âm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Giải toán về phân số và số thập ở Tiểu học. 
3. Thái độ. 

- Cần nắm vững được các định nghĩa chính xác của khái niệm. 

- Có liên hệ với thực tế chương trình Toán ở Tiểu học . 
- Là một chủ đề mang tính chất lí thuyết nhiều do vậy người đọc cần thoát li khỏi những định hình có sẵn về các số thông thường. 

Đồng thời người học cần thấy được ý nghĩa của việc xây dựng lại tập số tự nhiên, trên cơ sở đó giúp cho họ giảng dạy tốt hơn môn 

Toán ở các lớp dưới của bậc Tiểu học. 
- Chủ động tìm tòi khám phá và phát hiện những cơ sở toán học của việc dạy học phân số và số thập phân ở Tiểu học.  

4. Năng lực 

- Năng lực trừu tượng hóa và khái quát hóa toán học. 
- Năng lực phân tích – tổng hợp trong Toán học. 

- Năng lực hệ thống hóa chặt chẽ thông tin toán học. 

- Năng lực tư duy biện chứng trong Toán học  

- Năng lực tư duy lôgic và sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học. 

- Năng lực xây dựng và phát triển lập luận, chứng minh toán học. 
- Năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện toán học.  

- Năng lực độc lập và hợp tác trong dạy học Toán. 

- Năng lực vận dụng những ý tưởng của toán học hiện đại vào dạy học toán ở tiểu học. 
- Năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; 

2 Toán học 1 2.1.Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về của lý thuyết tập hợp và  của logic học: tập hợp và các phép toán trên 

tập hợp, quan hệ và ánh xạ, mệnh đề và hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh… 

2.2.Kĩ năng 
Biết vận dụng kiến thức về tập hợp và suy luận logic để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể của tập 

hợp và suy luận trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học. 

2.3.Thái độ 

Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của lí 

thuyết tập hợp và suy luận trong thực tiễn. 

2.4. Năng lực  
- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong dạy học Toán ở Tiểu 

học nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn Toán ở Tiểu học, có thể giải các bài toán ở mức độ Tiểu học. 
- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán cao cấp trong dạy học toán ở trường tiểu học. 

- Năng lực tư vấn, hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá. 

- Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán có hiệu quả cho sự phát triển của học sinh, trong đó bao hàm dạy học tích 
hợp, thiết kế các tình huống toán học. 

-Năng lực hướng dẫn có hiệu quả giúp học sinh thiết lập mối quan hệ giữa tri thức toán học và nội dung dạy học ở trong sách giáo 
khoa. 

- Năng lực nhận thấy được các mối liên hệ và khả năng sử dụng Toán học trong các khoa học và các lĩnh vực môn học khác. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Toán học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Toán học 2 1.Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về  phép toán và các cấu trúc đại số. 
2.Kĩ năng 

Biết vận dụng kiến thức về phép toán và các cấu trúc đại số để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể 

của phép toán và các cấu trúc đại số trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học. 
3.Thái độ 

Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của lí 

thuyết các phép toán và cấu trúc đại số trong thực tiễn. 
4. Năng lực  

- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong dạy học Toán ở Tiểu 

học nói riêng  
- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn Toán ở Tiểu học, có thể giải các bài toán ở mức độ Tiểu học. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán cao cấp trong dạy học toán ở trường tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực tư vấn, hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán có hiệu quả cho sự phát triển của học sinh, trong đó bao hàm dạy học tích 

hợp, thiết kế các tình huống toán học. 

- Năng lực hướng dẫn có hiệu quả giúp học sinh thiết lập mối quan hệ giữa tri thức toán học và nội dung dạy học ở trong sách giáo 
khoa. 

- Năng lực nhận thấy được các mối liên hệ và khả năng sử dụng Toán học trong các khoa học và các lĩnh vực môn học khác. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Toán học. 

4 Phương pháp dạy 

học toán ở Tiểu học 

1 

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mục đích, nhiệm vụ và hệ thống các phương pháp cũng như cách tổ chức dạy học, 

kiểm tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học; 
+ Trang bị cho sinh viên nội dung và phương pháp dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán 

ở Tiểu học. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  
+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về cách lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập toán ở tiểu học; 

+ Hình thành cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trên từng mạch kiến thức. 
-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  

3. Năng lực 
- Có năng lực phân tích chương trình môn Toán ở trường tiểu học. 

- Có năng lực vận dụng các phương pháp dạy học vào thiết kế các hoạt động dạy học. 

- Có năng lực thiết kế một số kế hoạch dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo yêu cầu. 
- Có năng lực thiết kế và dạy học các mạch kiến thức trong môn Toán ở trường tiểu học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Phương pháp dạy 

học toán ở Tiểu học 

2 

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận dạy học giải toán ở tiểu học; 

+ Trang bị cho sinh viên các dạng toán và các phương pháp giải ở tiểu học, hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng hợp để tìm 

lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời giải bài toán. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  
+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng tổ chức các hoạt động giải toán cho học sinh tiểu học. 

-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  
3. Năng lực 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về dạy học giải toán ở tiểu học: Mục đích và yêu cầu dạy học giải toán (ở tiểu học nói chung và từng 

lớp nói riêng); hiểu đúng quan niệm về bài toán và giải toán;  
- Có kĩ năng phân dạng các bài toán có lời văn ở tiểu học; 

- Nắm vững quy trình giải một bài toán và biết vận dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học; 

- Có năng lực sử dụng suy luận toán học, chứng minh toán học. 
- Hình thành năng lực cảm thụ vẻ đẹp của toán học trong cuộc sống. 

- Có năng lực hệ thống hóa và khái quát hóa toán học. Thể hiện ở việc biết phân loại, hệ thống hóa các dạng toán điển hình ở tiểu học 

theo từng lớp và nắm vững phương pháp giải các bài toán đó; 
- Có năng lực thiết kế đề toán phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình môn Toán ở tiểu học;  

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp giải toán ở tiểu học: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, , phương pháp giả thiết tạm, phương pháp 

khử, phương pháp tính ngược từ cuối lên, phương pháp ứng dụng sơ đồ… . Nắm vững phương pháp giải các dạng toán đó; 
- Có năng lực mô hình hóa các tình huống toán học trong thực tiễn và áp dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học. 

- Có năng lực tư duy linh hoạt, biết dịch chuyển các dữ kiện trong đề bài, biết phân tích bài toán và xác định chính xác các phép toán có 

thể áp dụng. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Phương pháp bồi 

dưỡng học sinh có 

năng khiếu toán học 

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận chung của việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học; 

+ Chú trọng rèn luyện và phát triển cho sinh viên những năng lực vận dụng hai dạng suy luận quy nạp và suy diễn vào việc giải toán, 
khai thác bài toán, sáng tạo toán học. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng tổ chức các hoạt động giải toán cho học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học, kĩ năng tự 
học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế.  

3. Năng lực 

- Nắm được cơ sở lí luận chung về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học;  
- Có năng lực sử dụng suy luận toán học, chứng minh toán học; 

- Hình thành năng lực cảm thụ vẻ đẹp của toán học trong cuộc sống; 

- Có năng lực hệ thống hóa và khái quát hóa toán học. Thể hiện ở việc biết phân loại, hệ thống hóa các dạng toán điển hình ở tiểu học; 
- Có năng lực tư duy linh hoạt, biết dịch chuyển các dữ kiện trong đề bài, biết phân tích bài toán và xác định chính xác các phép toán có 

thể áp dụng. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn         

7 Các tập hợp số 1.  Kiến thức: Nội dung cơ bản về các tập hợp số.  

2.  Kĩ năng: Bước đầu biết xây dựng các tập hợp số theo phương pháp tiên đề, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản.  

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic.  
4. Năng lực: sinh viên biết tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Xác suất thống kê 1. Kiến thức 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về khái niệm xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất 

của đại lượng ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, giới thiệu một số nội dung khái quát của thống kê toán học. 
2. Kĩ năng 

Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể của 

xác suất và thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học. 
3. Thái độ 

Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của xác 

suất thống kê trong thực tiễn. 
4. Năng lực  

Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong dạy học Toán ở Tiểu 

học nói riêng  
- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn Toán ở Tiểu học, có thể giải các bài toán ở mức độ Tiểu học. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán cao cấp trong dạy học toán ở trường tiểu học. 

- Năng lực tư vấn, hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán có hiệu quả cho sự phát triển của học sinh, trong đó bao hàm dạy học tích 

hợp, thiết kế các tình huống toán học. 

-Năng lực hướng dẫn có hiệu quả giúp học sinh thiết lập mối quan hệ giữa tri thức toán học và nội dung dạy học ở trong sách giáo 
khoa. 

- Năng lực nhận thấy được các mối liên hệ và khả năng sử dụng Toán học trong các khoa học và các lĩnh vực môn học khác. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Toán học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Hình học sơ cấp  1.  Kiến thức :  Nắm được những vấn đề cơ bản về các phép chứng minh trong hình học phẳng, các phép biến hình; Nắm được những 

vấn đề cơ bản về đường, mặt, khối trong không gian Euclide 

 2.  Kĩ năng: Bước đầu có kĩ năng vận dụng các phép chứng minh, phương pháp diện tích vào giải toán ở tiểu học, giải quyết các bài 
toán áp dụng đơn giản.  

 3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic.  

 4. Năng lực:- Có năng lực liên hệ những tri thức toán học phổ thông với những tri thức toán học hiện đại có liên quan.- Có năng lực 
vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn: Giải thích những vấn đề hiện tượng trong thực tiễn có liên quan đến toán học, giải quyết vấn 

đề, bài toán do thực tiễn đặt ra. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Đại số sơ cấp 1. Mục tiêu về kiến thức:  
+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở về đại số; 

+ Chú trọng rèn luyện và phát triển cho sinh viên những năng lực suy luận toán học, khai thác bài toán, sáng tạo toán học. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  
- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng giải toán đại số và năng lực giải toán cho sinh viên. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 
tình huống thực tế.  

3. Năng lực 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về biểu thức đại số, đa thức, phân thức; các cách so sánh biểu thức đại số, xét dấu của biểu thức đại 
số;- Biết phân dạng và nắm vững các dạng phương trình 1 ẩn số, hệ phương trình, đẳng thức, bất đẳng thức. 

- Có năng lực vận dụng kiến thức về phương trình, hệ phương trình vào giải toán ở tiểu học. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Đại lượng và đo đại 
lượng 

1.  Kiến thức: Nội dung cơ bản về đại lượng và đo đại lượng. Các đại lượng trong chương trình tiểu học  
2.  Kĩ năng: Bước đầu biết xây dựng các đại lượng theo phương pháp toán hoc, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. Dạy học các 

đại lượng ở tiểu học. 

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic.  
4. Năng lực: sinh viên biết tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học về đại lượng vào việc giải quyết các tình huống 

thực tế.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)       

12 Phương pháp dạy 

học toán ở Tiểu học  

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mục đích, nhiệm vụ và hệ thống các phương pháp cũng như cách tổ chức dạy học, 

kiểm tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học; 
+ Trang bị cho sinh viên nội dung và phương pháp dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán 

ở Tiểu học. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  
+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về cách lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập toán ở tiểu học; 

+ Hình thành cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trên từng mạch kiến thức. 
-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  

3. Năng lực 
- Có năng lực phân tích chương trình môn Toán ở trường tiểu học. 

- Có năng lực vận dụng các phương pháp dạy học vào thiết kế các hoạt động dạy học. 

- Có năng lực thiết kế một số kế hoạch dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo yêu cầu. 
- Có năng lực thiết kế và dạy học các mạch kiến thức trong môn Toán ở trường tiểu học. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Phương pháp dạy 

học giải toán ở Tiểu 
học  

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận dạy học giải toán ở tiểu học; 
+ Trang bị cho sinh viên các dạng toán và các phương pháp giải ở tiểu học, hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng hợp để tìm 

lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời giải bài toán. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  
+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng tổ chức các hoạt động giải toán cho học sinh tiểu học. 

-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  

3. Năng lực 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về dạy học giải toán ở tiểu học: Mục đích và yêu cầu dạy học giải toán (ở tiểu học nói chung và từng 

lớp nói riêng); hiểu đúng quan niệm về bài toán và giải toán;  
- Có kĩ năng phân dạng các bài toán có lời văn ở tiểu học; 

- Nắm vững quy trình giải một bài toán và biết vận dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học; 

- Có năng lực sử dụng suy luận toán học, chứng minh toán học. 
- Hình thành năng lực cảm thụ vẻ đẹp của toán học trong cuộc sống. 

- Có năng lực hệ thống hóa và khái quát hóa toán học. Thể hiện ở việc biết phân loại, hệ thống hóa các dạng toán điển hình ở tiểu học 

theo từng lớp và nắm vững phương pháp giải các bài toán đó; 
- Có năng lực thiết kế đề toán phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình môn Toán ở tiểu học;  

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp giải toán ở tiểu học: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, , phương pháp giả thiết tạm, phương pháp 

khử, phương pháp tính ngược từ cuối lên, phương pháp ứng dụng sơ đồ… . Nắm vững phương pháp giải các dạng toán đó; 
- Có năng lực mô hình hóa các tình huống toán học trong thực tiễn và áp dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có năng lực tư duy linh hoạt, biết dịch chuyển các dữ kiện trong đề bài, biết phân tích bài toán và xác định chính xác các phép toán có 
thể áp dụng. 

III.3 Văn- Tiếng Việt & PPDHTV       

1 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức 

năng của văn hóa; Loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và đặc trưng nổi bật trong từng thời kì; Các 
vùng văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát 

triển văn hóa Việt Nam hiện nay. 
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 
- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 
- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa 

Việt Nam nói riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi 

trường với các công việc khác nhau. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 
giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 

hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ 
đó, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, 

tiêu cực, không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 
người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản 

thân để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử 
văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Văn học dân gian 

Việt Nam 

1. Kiến thức: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân 

gian và các thể loại đặc sắc của văn học dân gian Việt Nam.2 
2. Kĩ năng: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên một số kĩ năng: 

- Đọc- hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 

- Phân tích một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. 
3. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)- Năng lực chung: năng lực thực tiễn, năng lực nghiên cứu khoa học.- Năng 

lực đặc thù: năng lực nghiên cứu tác phẩm văn học theo thể loại. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Văn học thiếu nhi 1. Kiến thức  

- Có kiến thức nền tảng về văn học thiếu nhi trong và ngoài nước. 
- Có hiểu biết sâu về mảng văn học được sử dụng giảng dạy trong trường tiểu học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Có những kiến thức về tác giả, tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước.  
2. Kĩ năng  

- Nắm được phương pháp tiếp cận một tác phẩm văn học nói chung. 

- Biết những thao tác cụ thể khi cảm thụ và phân tích một tác phẩm văn học dành cho học sinh Tiểu học. Đây là cơ sở để khi ra trường, 
sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trong giờ Tiếng Việt.  

- Sử dụng công nghệ và phương tiện hiện đại trong giảng dạy tại trường Tiểu học. 

3. Thái độ  
- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, thu nhận tài liệu. 

- Có ý thức chủ động trong tiếp nhận mọi vấn đề.  

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực chung: Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề; Năng lực làm việc theo nhóm, trao đổi, thao luận có hiệu quả.  

- Năng lực đặc thù:  Năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học; Năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tiếng Việt 1 1. Kiến thức: Sinh viên nắm vững những tri thức lí thuyết cơ bản, hiện đại về dẫn luận ngôn ngữ học, về ngữ âm học và từ vựng ngữ 
nghĩa tiếng Việt hiện đại.  

2. Kĩ năng: Vận dụng những vấn đề lí thuyết về ngôn ngữ và lời nói, về chức năng của ngôn ngữ, hệ thống tín hiệu, loại hình ngôn ngữ 

đơn lập, có kĩ năng phân tích ngữ âm, thực hành phân tích nghĩa của từ, xây dựng trường nghĩa, giải quyết một số vấn đề có liên quan 
trong chương trình Tiếng Việt ở Tiểu học.  

3. Thái độ: Yêu tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Tiếng Việt 2 
1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về Ngữ pháp tiếng Việt và Phong cách học tiếng Việt.  
2. Kĩ năng:  Trang bị những phương pháp học tập, nghiên cứu về Ngữ pháp và Phong cách.  

3. Thái độ: Giúp sinh viên có ý thức làm giàu vốn ngữ liệu để có thể dạy tốt Ngữ pháp tiếng Việt, Phong cách học tiếng Việt trong 

tương lai. 
 4. Hình thành cho sinh viên năng lực ngôn ngữ, cụ thể là năng lực sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, năng lực nghiên cứu tiếng Việt như 

một môn khoa học, năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng về câu, từ, biện pháp tu từ vào việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt ở 

tiểu học 1. 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung dạy học, nguyên tắc, PPDH Tiếng Việt nói chung và 

dạy học các phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả nói riêng. 

2 Kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng cơ bản về dạy học tiếng Việt nói chung và dạy các phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả. 
3.Thái độ: Tích cực học tập trau dồi kiến thức phương pháp dạy học, yêu nghề dạy học hơn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

7 Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt ở 
Tiểu học 2 

1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và cách rèn luyện kỹ năng tổ chức quá trình dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện 

từ và câu, Kể chuyện, Tập làm văn.  
2. Kĩ năng: Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng các loại thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ở 

từng phân môn. 

3. Thái độ: Tích cực học tập trau dồi kiến thức phương pháp dạy học, yêu nghề dạy học hơn 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Phương pháp bồi 
dưỡng học sinh có 

năng khiếu tiếng 

Việt- Văn học.  

1. Kiến thức: Cung cấp cho người học những căn cứ, cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng hứng thú, vốn sống cho học sinh; cung cấp các 
biện pháp bồi dưỡng hứng thú, vốn sống, các phạm vi kiến thức cần bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu tiếng Việt. 

 2. Kĩ năng: Rèn cho sinh viên kỹ năng xây dựng bài tập Tiếng Việt và tổ chức thực hiện các bài tập Tiếng Việt bổ trợ nâng cao, các đề 

thi và các trò chơi Tiếng Việt.  
3. Thái độ: Sinh viên say mê nghiên cứu, tìm tòi các dạng thức bài tập bồi dưỡng năng khiếu tiếng Việt cho học sinh tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn         

9 Phát triển ngôn ngữ 

cho học sinh tiểu 

1. Kiến thức: Cung cấp một số kiến thức cơ bản có tính chất nâng cao về Ngữ âm học và Ngữ âm tiếng Việt tạo cơ sở để người học có 

thể hiểu biết, nắm vững, lí giải những vấn đề về phát âm, đọc văn bản, về chính tả và chữ viết tiếng Việt ở trường Tiểu học  

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng cơ bản phát âm chuẩn tiếng Việt, đọc văn bản, viết chữ các loại theo chuẩn chính tả hiện hành 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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học trên bình diện 
ngữ âm 

 3 Thái độ: Chịu khó, say mê, hứng thú học tập.  
4  Năng lực: năng lực tạo lập các văn bản  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Ngôn ngữ học đại 

cương 

1. Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, khái quát nhất và phổ biến nhất về ngôn ngữ học nói chung làm cơ sở để sinh 

viên tiếp nhận các kiến thức tiếp theo về tiếng Việt.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng đọc và làm chủ kiến thức; kĩ năng thuyết trình; kĩ năng làm việc độc lập; kĩ năng hợp tác nhóm; kĩ 
năng thực hành những kiến thức ngôn ngữ đại cương.  

3. Thái độ: Sinh viên có ý thức chủ động, tích cực khám phá những hiện tượng ngôn ngữ để trang bị cho mình một nền tảng kiến thức 

khái quát, giúp cho việc tìm hiều tiếng Việt sau này hiệu quả hơn. 
4. Năng lực: hình thành cho sinh viên năng lực chủ động, tích cực khi giải quyết các vấn đề ngôn ngữ; năng lực phân tích, tổng hợp và  

khái quát hoá khi tìm hiểu những vấn đề mở đầu của ngôn ngữ  học; năng lực thực hành, vận dụng lí thuyết ngôn ngữ vào trong thực tế. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Từ Hán – Việt và sử 
dụng trong dạy học 

ở tiểu học 

1. Kiến thức: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt, đặc điểm của từ Hán Việt, các cách 
thức mượn từ Hán Việt, quan điểm chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng về mặt từ ngữ đối với khu vực từ Hán Việt.  

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng nhận diện, mở rộng và sử dụng từ Hán Việt. 

3. Thái độ:  cần cù, nghiêm túc, năng động và hăng say học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiếng Việt thực 
hành 

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề về đọc hiểu, về chữ viết, các kiểu chữ, chính tả, các kiểu bài 
văn ở Tiểu học, các kiến thức về hoạt động nghe và nói.  

2. Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với các vấn đề lí thuyết đã trình bày như kĩ năng đọc, kĩ năng nghe, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả, kĩ năng viết văn, kĩ năng nghe và nói. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa 
học độc lập, tự học, tự nghiên cứu. 

3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập và nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết 

đúng trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuấn mực và sáng tạo tiếng 
Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp nói và viết. 

4. Năng lực: đọc hiểu văn bản, năng lực đọc thành tiếng, năng lực viết văn bản, năng lực nghe, năng lực nói và năng lực chính tả.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Văn học nước ngoài 1. Kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức về văn học nước ngoài, sự ảnh hưởng của văn học nước ngoài đối với văn học Việt Nam. 
2. Kĩ năng: Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc, hiểu- phân tích- đánh giá) các văn bản văn học nước ngoài, đặc biệt là các 

văn bản văn học nước ngoài trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học. 

3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.  

- Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học, tình yêu, niềm say mê văn học nước ngoài.  

4. Năng lực 
- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học nước ngoài trong nhà 

trường phổ thông. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)       

14 Phát triển kĩ năng 

dạy học Tiếng Việt 

1 

1. Kiến thức. 

- Giúp sinh viên hiểu đặc điểm của chữ quốc ngữ (chữ Việt), nắm được các nguyên tắc chính tả của tiếng Việt.  

- Giúp người học nhận thức rõ hơn những vấn đề lí luận xung quanh truyện đọc, kể chuyện; ngôn ngữ dạng viết, ngôn ngữ dạng nói;  
- Phân biệt các khái niệm về chuyện, truyện, truyện đọc, kể chuyện, câu chuyện. Đặc điểm thể loại truyện. Cơ chế hoạt động kể 

chuyện. 

- Giúp học sinh hiểu lí thuyết giao tiếp, lý thuyết hội thoại trong việc tạo lập văn bản. 
2. Kĩ năng.-  Biết vận dụng kiến thức để dạy tốt chính âm, chính tả và chữ viết ở Tiểu học 

-  Rèn kĩ thuật và nghệ thuật kể chuyện.- Rèn kỹ năng tạo lập văn bản.  

3. Thái độ: Tích cực học tập trau dồi kiến thức phương pháp dạy học, yêu nghề dạy học hơn. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Phát triển kĩ năng 

dạy học Tiếng Việt 

2 

1. Kiến thức. 

- Sinh viên hiểu đặc điểm văn bản bài đọc, phân loại văn bản, đặc trưng của văn bản nghệ thuật, cấu trúc nội dung của văn bản nghệ 

thuật. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng về từ ngữ- ngữ pháp.  
2. Kĩ năng 

- Rèn các kỹ năng đọc, phân biệt các hình thức và mức độ đọc; tìm hiểu bài trong giờ tập đọc; những giải pháp sư phạm để thực hiện 

dạy học tích cực trong giờ tập đọc; sử dụng CNTT và thiết bị dạy học hiện đại vào giờ Tập đọc. 
- Nâng cao kỹ năng giải các dạng bài tập luyện từ và câu. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học Luyện từ và câu.  

3. Thái độ: Tích cực học tập trau dồi kiến thức phương pháp dạy học, yêu nghề dạy học hơn. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV. Các học phần thực hành, thực tập       

1 Thực hành sư phạm 
1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu rõ những tri thức về lí luận dạy học và lí luận giáo dục tiểu học.  

- Biết cách tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường tiẻu học. 
- Có kĩ năng dạy học; tổ chức hoạt động dạy học và kĩ năng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Hình thành thái độ đúng với nhà trường tiểu học, với học sinh tiẻu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp và 

nâng cao hứng thú học tập tu dưỡng rèn luyện của sinh viên. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Thực hành sư phạm 
2 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Xác định được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên tiểu học và công  tác giáo viên chủ nhiệm lớp. trong 

nhà trường tiểu học 

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học 
- Có thái độ đúng đắn đối với nghề; 

- Chủ động rèn luyện để có tư thế tác phong chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù), Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và năng lực tổ chức hoạt động giáo 

dục 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Thực hành sư phạm 

3 

Người học triển khai tập giảng các môn: Toán, Tiếng Việt, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội. 3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Thực tập sư phạm 1 Người học thực tập công tác giáo viên chủ nhiệm tại trường tiểu học 3 HK5 Theo quy chế TTSP 

5 Thực tập sư phạm 2 Người học thực tập công tác giảng dạy tại trường tiểu học 4 HK7 Theo quy chế TTSP 

  Giáo dục tiểu học (CTĐT Cử nhân) (Áp dụng cho K45,46)       

I Khối kiến thức đại cương       

1 Triết học Mác – 
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có 

thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt 
động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 
2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị- xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch 

3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực 

trong đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 
1975), với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 
- Trang bị kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 
- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 
3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 
- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hiện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 
- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 
- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 
- Du lịch 

- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

9 Pháp luật đại cương 1. Kiến thức:  
- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tin học  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình 

chiếu và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, 
xây dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

12 Giáo dục thể chất 2 

(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 3 
(Chọn 1 trong các 

môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức chuyên ngành       

I.1 Chuyên biệt       

1 Cơ sở khoa học tự 

nhiên và cơ sở khoa 

học xã hội 

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về sinh học, vật lí, hóa học, địa lí, lịch sử, xã hội học. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để dạy học các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội 

ở tiểu học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Phương pháp dạy 

học khoa học tự 
nhiên ở tiểu học 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức 

dạy học khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học; đồng thời giúp sinh viên biết cách thiết kế các hoạt động dạy học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Phương pháp dạy 

học khoa học xã hội 
ở tiểu học 

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, hình thức, phương tiện dạy học, kiểm tra 

đánh giá trong dạy học môn Khoa học xã hội ở tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện 
hoạt động dạy học môn Khoa học xã hội ở trường tiểu học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Phát triển chương 
trình giáo dục tiểu 

học 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục tiểu học, đồng thời 
giúp sinh viên ứng dụng những hiểu biết, kiến thức thu được từ nghiên cứu lí luận vào thực hành phát triển chương trình giáo dục tiểu 

học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Công nghệ và 

PPDH Công nghệ ở 

tiểu học 

Môn học trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Công nghệ và sự xuất hiện các thiết bị kỹ thuật với vai trò hỗ trợ cuộc sống. Môn 

học còn cung cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết về việc tổ chức giáo dục Công nghệ cho học sinh tiểu học. Đồng thời phát triển 

các năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục Công nghệ cho HSTH theo các dạng hoạt động giáo dục đa dạng trong nhà 
trường tiểu học 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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6 Phương pháp giáo 

dục lối sống cho 

học sinh tiểu học 

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, mục tiêu, chương trình, phương pháp giáo dục, hình 
thức, phương tiện, kiểm tra đánh giá trong giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ 

năng cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Phương pháp tổ 

chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 
cho học sinh tiểu 

học 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh tiểu học 2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học chuyên ngành 

Giáo dục tiểu học 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Giáo dục hòa nhập 

cho hoc sinh tiểu 
học 

 Môn học giới thiệu những vấn đề đại cương về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Môn học trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về 

hỗ trợ chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật lứa tuổi tiểu học theo từng dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật 
trí tuệ, ADHD, Ads…) và việc tổ chức giáo dục hòa nhập TKT ở trường tiểu học 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Đánh giá trong giáo 
dục tiểu học 

Môn học giới thiệu một số khái niệm liên quan đến đánh giá, vai trò, chức năng, nguyên tắc, quy trình đánh giá trong giáo dục tiểu học, 
nội dung, phương pháp, hình thức, các công cụ đánh giá và cách thực hiện hoạt động đánh giá trong giáo dục tiểu học.  Môn học trang 

bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện hoạt động đánh giá trong giáo dục và trong dạy học ở trường tiểu học. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Sinh lý trẻ em lứa 
tuổi tiểu học 

Môn học tập trung nghiên cứu những qui luật hình thành và phát triển của các chức năng sinh lý của cơ thể trẻ em qua các lứa tuối. 
Đồng thời môn học còn nghiên cứu về các đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ em và thiếu niên cần thiết cho công tác của các nhà giáo 

dục.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Công tác đội thiếu 

niên tiền phong Hồ 

Chí Minh 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học ngành công tác Đội, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà Nước 

đối với thiếu niên và tổ chức Đội. Lịch sử phát triển của tổ chức Đội, các nguyên tắc, phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động 

Đội. Trang bị các kỹ năng thực hành nghi thức, thực hành các hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng và phương 
pháp làm việc của giáo viên- tổng phụ trách, phụ trách chi đội TNTP Hồ Chí Minh. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Phương pháp tổ 

chức hoạt động thể 

Trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng thực hành bài tập thể chất và các môn thể thao tự chọn trong chương trình GDTC tiểu học, giúp 

sinh viên tự tin vững vàng điều khiển và tổ chức giờ học GDTC. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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dục thể thao cho 
học sinh tiểu học 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Âm nhạc và PPGD 

Âm nhạc cho HSTH 

Trang bị kiến thức lý thuyết Âm nhạc cơ bản. Trang bị kiến thức về phương pháp dạy học âm nhạc cho tiểu học, các nguyên tắc dạy 

học bộ môn, cách sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức các tiết học và hoạt động âm nhạc ngoại khóa cũng như thực hành 
xây dựng giáo án tiết học âm nhạc 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Mĩ thuật và PPDH 
Mĩ thuật cho học 

sinh tiểu học 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mĩ thuật căn bản, sinh viên có được các phương pháp thực hành một số loại hình mĩ 
thuật trong chương trình mĩ thuật phổ thông, cung cấp các kiến thức về lý luận giáo dục học bộ môn mĩ thuật, tâm lí tạo hình của lứa 

tuổi học sinh tiểu học. Sinh viên có được các kiến thức và kĩ năng dạy học mĩ thuật, được thực hành sư phạm để có thể tổ chức được 

các hoạt động dạy học mĩ thuật cho học sinh tiểu học. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn         

17 Sinh vật quanh ta Môn Sinh vật quanh ta cung cấp nguồn thông tin, cơ bản, thiết thực về thế giới sinh vật quanh ta làm nguồn tài liệu giúp người giáo 

viên tiểu học có đủ kiến thức để dạy môn “Cuộc sống quanh ta” “Tìm hiểu tự nhiên” và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Vật lý đại cương - Môn học tập trung vào cung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lí đại cương và hình thành năng lực vận dụng các kiến thức Vật lí để 

giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống hàng ngày. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Hóa học đại cương Học phần tập trung giới thiệu các vấn đề cơ bản về: Chất, tách chất và sự biến đổi của chất; Axit, bazơ, muối và các phản ứng trong cơ 

thể người; Các mỏ kim loại trên thế giới và ở Việt Nam; Một số vật liệu tự nhiên và nhân tạo; Năng lượng và các dạng năng lượng tự 
nhiên; Nước, vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên, sự ô nhiễm môi trường nước. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Địa lý đại cương Môn học cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về địa lí đại cương, gồm: khoa học vũ trụ, địa lí các châu lục, địa lí Việt Nam. Môn 
học này cung cấp một số kiến thức cơ sở nền tảng để sinh viên học tập môn PPDH khoa học xã hội ở tiểu học, là tiền đề để sinh viên 

dạy tốt môn Tìm hiểu xã hội cho học sinh tiểu học sau khi ra trường 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Tiến trình lịch sử 
Việt Nam 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về quá trình diễn biến của lịch sử dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến 
ngày nay trên hai phương diện cơ bản dựng nước và giữ nước và mối quan hệ của nó 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Kỹ năng sống cơ 

bản của học sinh 

tiểu học 

Môn học giới thiệu Một số kiến thức cơ bản về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Môn học Trang bị cho 

sinh viên những kiến thức kĩ năng cần thiết để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trong Môn giáo dục lối sống ở tiểu học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Kĩ thuật tạo hình Môn học trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về kĩ thuật tạo hình làm sản phẩm theo chủ đề, nội dung giáo dục hay lĩnh vực hoạt 

động kĩ thuật. Môn học hình thành và phát triển ở người học các năng lực tìm hiểu, liên hệ, vận dụng để thiết kế, xây dựng các nội 
dung và hoạt động nhằm giáo dục kĩ thuật cho HSTH gắn với đặc điểm HS lứa tuổi tiểu học, chương trình, nội dung và các hoạt động 

giáo dục trong nhà trường tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Âm nhạc thường 

thức 

Môn học tập trung vào tìm hiểu nền âm nhạc trong và ngoài nước, đồng thời tìm hiểu về tính nâng một số những nhạc cụ phổ thông và 

cách thức tổ chức trò chơi âm nhạc. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Vận dụng các tư 
tưởng giáo dục hiện 

đại trong dạy học ở 

tiểu học 

Cung cấp các lí thuyết dạy học hiện đại và việc vận dụng các trong quá trình dạy học ở tiểu học. Các mô hình, phương pháp, kĩ thuật 
dạy học mới đang được thử nghiệm triển khai, áp dụng trong thực tiễn giáo dục tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Dạy học tích hợp ở 
Tiểu học 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dạy học tích hợp ở tiểu học, trong đó bao gồm: những khái niệm có liên 
quan tới dạy học tích hợp, xu thế dạy học tích hợp trên thế giới, các dạng thức tích hợp ở tiểu học, cách thiết kế bài học tích hợp, cách 

thức tổ chức dạy học tích hợp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Tư vấn trong giáo 

dục tiểu học 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số kĩ năng tư vấn học đường cho học sinh tiểu học và tư vấn giáo dục cho 

phụ huynh, cộng đồng về giáo dục tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Kỹ năng Giao tiếp 

sư phạm 

Tập trung vào các vấn đề: Khái niệm, các nguyên tắc và các giai đoạn giao tiếp sư phạm; đặc điểm giao tiếp của học sinh phổ thông, 

các hình thức giao tiếp sư phạm ở trường phổ thông; các kĩ năng giao tiếp cơ bản; thực hành tổng hợp về giao tiếp sư phạm.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Ứng dụng CNTT 

trong giáo dục tiểu 
học 

Giới thiệu một số phầm mềm chuyên dụng trong dạy học và ứng dụng các phầm mềm này trong xây dựng bài giảng điện tử ở tiểu học 2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)       

30 Cơ sở và PPDH Tự 
nhiên- Xã hội ở 

Tiểu học 

Môn học tập trung vào hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số vấn đề lí luận về cơ sở và phương pháp dạy học khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội ở tiểu học: một số kiến thức về cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức 

dạy học khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cho học sinh tiểu học; đồng thời giúp sinh viên biết cách thiết kế các hoạt động dạy học 

trong môn học  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Kĩ năng sống và 

phương pháp giáo 

dục lối sống cho 
HSTH 

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, mục tiêu, chương trình, phương pháp giáo dục, hình 

thức, phương tiện, kiểm tra đánh giá trong giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ 

năng cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.2 Toán và PPDH Toán       

1 Số học 1. Mục tiêu về kiến thức:  

- Giúp cho người học nắm vững được những cấu trúc đại số cơ bản đó là cấu trúc nửa nhóm, nhóm vành và trường. Trên cơ sở nắm 
vững những cấu trúc trên, tiến tới hình thành những ý tưởng mới để tiếp cận với toán học hiện đại và để biết các cấu trúc của các tập 

hợp số ở Tiểu học. 

- Tập hợp tương đương và bản số của tập hợp. Xây dựng: tập các số tự nhiên bằng lí thuyết tập hợp; các phép toán cộng và nhân trên 
tập các số tự nhiên bằng phép toán trên các bản số; quan hệ thứ tự trên tập các số tự nhiên. Nguyên lí quy nạp và phương pháp chứng 

minh quy nạp. Biểu diễn số tự nhiên và các dấu hiệu chia hết; 

- Xây dựng tập số hữu tỉ không âm và các phép toán trong tập số hữu tỉ không âm ; 
- Tập số thập phân và các phép toán trong tập số tập số thập phân ; 

- Cơ sở toán học của nội dung dạy phân số và số thập phân ở Tiểu học ; 

-  Xây dựng tập số hữu tỉ và tập số thực. 
2. Mục tiêu về kĩ năng:  

- Kiểm tra được: một phép toán đã cho có là một phép toán hai ngôi không; một tập hợp với các phép toán có là nửa nhóm, nhóm, 

vành, trường hay không; một tập đã cho có là nửa nhóm con, nhóm con,vành con, trường con hay không ; một ánh xạ đã cho có đồng 
cấu, đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu hay không. 

- Kiểm tra được hai nhóm, vành, trường có đẳng cấu với nhau hay không. 

- Giải toán trong tập các số tự nhiên. 
- Vận dụng vào việc giảng dạy Toán ở các lớp bậc Tiểu học. 

- Giải toán trong tập số hữu tỉ không âm và số thập phân không âm. 

- Giải toán về phân số và số thập ở Tiểu học. 
3. Thái độ. 

- Cần nắm vững được các định nghĩa chính xác của khái niệm. 

- Có liên hệ với thực tế chương trình Toán ở Tiểu học. 
- Là một chủ đề mang tính chất lí thuyết nhiều do vậy người đọc cần thoát li khỏi những định hình có sẵn về các số thông thường. 

Đồng thời người học cần thấy được ý nghĩa của việc xây dựng lại tập số tự nhiên, trên cơ sở đó giúp cho họ giảng dạy tốt hơn môn 

Toán ở các lớp dưới của bậc Tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Chủ động tìm tòi khám phá và phát hiện những cơ sở toán học của việc dạy học phân số và số thập phân ở Tiểu học.  
4. Năng lực 

- Năng lực trừu tượng hóa và khái quát hóa toán học. 

- Năng lực phân tích – tổng hợp trong Toán học. 
- Năng lực hệ thống hóa chặt chẽ thông tin toán học. 

- Năng lực tư duy biện chứng trong Toán học  

- Năng lực tư duy lôgic và sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học. 
- Năng lực xây dựng và phát triển lập luận, chứng minh toán học. 

- Năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện toán học.  

- Năng lực độc lập và hợp tác trong dạy học Toán. 
- Năng lực vận dụng những ý tưởng của toán học hiện đại vào dạy học toán ở tiểu học. 

- Năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; 

2 Toán học 1 1.Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về của lý thuyết tập hợp và  của logic học: tập hợp và các phép toán trên tập 
hợp, quan hệ và ánh xạ, mệnh đề và hàm mệnh đề, công thức, suy luận và chứng minh… 

2.Kĩ năng 

Biết vận dụng kiến thức về tập hợp và suy luận logic để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể của tập 
hợp và suy luận trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học. 

3.Thái độ 

Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của lí 
thuyết tập hợp và suy luận trong thực tiễn. 

4. Năng lực  

- Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong dạy học Toán ở Tiểu 
học nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn Toán ở Tiểu học, có thể giải các bài toán ở mức độ Tiểu học. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán cao cấp trong dạy học toán ở trường tiểu học. 

- Năng lực tư vấn, hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá. 

- Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán có hiệu quả cho sự phát triển của học sinh, trong đó bao hàm dạy học tích 

hợp, thiết kế các tình huống toán học. 
-Năng lực hướng dẫn có hiệu quả giúp học sinh thiết lập mối quan hệ giữa tri thức toán học và nội dung dạy học ở trong sách giáo 

khoa. 

- Năng lực nhận thấy được các mối liên hệ và khả năng sử dụng Toán học trong các khoa học và các lĩnh vực môn học khác. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Toán học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Toán học 2 1. Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về  phép toán và các cấu trúc đại số. 

2. Kĩ năng 
Biết vận dụng kiến thức về phép toán và các cấu trúc đại số để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể 

của phép toán và các cấu trúc đại số trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học. 

3. Thái độ 
Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của lí 

thuyết các phép toán và cấu trúc đại số trong thực tiễn. 

4. Năng lực  
Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong dạy học Toán ở Tiểu 

học nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn Toán ở Tiểu học, có thể giải các bài toán ở mức độ Tiểu học. 
- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán cao cấp trong dạy học toán ở trường tiểu học. 

- Năng lực tư vấn, hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá. 

- Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán có hiệu quả cho sự phát triển của học sinh, trong đó bao hàm dạy học tích 
hợp, thiết kế các tình huống toán học. 

-Năng lực hướng dẫn có hiệu quả giúp học sinh thiết lập mối quan hệ giữa tri thức toán học và nội dung dạy học ở trong sách giáo 

khoa. 
- Năng lực nhận thấy được các mối liên hệ và khả năng sử dụng Toán học trong các khoa học và các lĩnh vực môn học khác. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Toán học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4 Phương pháp dạy 

học toán ở Tiểu học 

1 

1. Mục tiêu về kiến thức:  
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mục đích, nhiệm vụ và hệ thống các phương pháp cũng như cách tổ chức dạy học, 

kiểm tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu họ  

+ Trang bị cho sinh viên nội dung và phương pháp dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán 
ở Tiểu học. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  

+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về cách lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá kết 
quả học tập toán ở tiểu học ; 

+ Hình thành cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trên từng mạch kiến thức. 

-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 
tình huống thực tế.  

3. Năng lực 

- Có năng lực phân tích chương trình môn Toán ở trường tiểu học. 

- Có năng lực vận dụng các phương pháp dạy học vào thiết kế các hoạt động dạy học. 

- Có năng lực thiết kế một số kế hoạch dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo yêu cầu. 
- Có năng lực thiết kế và dạy học các mạch kiến thức trong môn Toán ở trường tiểu học. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Phương pháp dạy 

học toán ở Tiểu học 

2 

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận dạy học giải toán ở tiểu học; 

+ Trang bị cho sinh viên các dạng toán và các phương pháp giải ở tiểu học, hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng hợp để tìm 
lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời giải bài toán. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  

+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng tổ chức các hoạt động giải toán cho học sinh tiểu học. 
-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  

3. Năng lực 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về dạy học giải toán ở tiểu học: Mục đích và yêu cầu dạy học giải toán (ở tiểu học nói chung và từng 

lớp nói riêng); hiểu đúng quan niệm về bài toán và giải toán;  

- Có kĩ năng phân dạng các bài toán có lời văn ở tiểu học; 
- Nắm vững quy trình giải một bài toán và biết vận dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học; 

- Có năng lực sử dụng suy luận toán học, chứng minh toán học. 

- Hình thành năng lực cảm thụ vẻ đẹp của toán học trong cuộc sống. 
- Có năng lực hệ thống hóa và khái quát hóa toán học. Thể hiện ở việc biết phân loại, hệ thống hóa các dạng toán điển hình ở tiểu học 

theo từng lớp và nắm vững phương pháp giải các bài toán đó; 

- Có năng lực thiết kế đề toán phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình môn Toán ở tiểu học;  
- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp giải toán ở tiểu học: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, , phương pháp giả thiết tạm, phương pháp 

khử, phương pháp tính ngược từ cuối lên, phương pháp ứng dụng sơ đồ… . Nắm vững phương pháp giải các dạng toán đó; 
- Có năng lực mô hình hóa các tình huống toán học trong thực tiễn và áp dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học. 

- Có năng lực tư duy linh hoạt, biết dịch chuyển các dữ kiện trong đề bài, biết phân tích bài toán và xác định chính xác các phép toán có 

thể áp dụng. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp bồi 
dưỡng học sinh có 

năng khiếu toán học 

1. Mục tiêu về kiến thức:  
+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận chung của việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học; 

+ Chú trọng rèn luyện và phát triển cho sinh viên những năng lực vận dụng hai dạng suy luận quy nạp và suy diễn vào việc giải toán, 

khai thác bài toán, sáng tạo toán học. 
2. Mục tiêu về kĩ năng:  

+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng tổ chức các hoạt động giải toán cho học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học, kĩ năng tự 

học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế.  
3. Năng lực 

- Nắm được cơ sở lí luận chung về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán ở trường tiểu học;  

- Có năng lực sử dụng suy luận toán học, chứng minh toán học; 
- Hình thành năng lực cảm thụ vẻ đẹp của toán học trong cuộc sống; 

- Có năng lực hệ thống hóa và khái quát hóa toán học. Thể hiện ở việc biết phân loại, hệ thống hóa các dạng toán điển hình ở tiểu học; 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có năng lực tư duy linh hoạt, biết dịch chuyển các dữ kiện trong đề bài, biết phân tích bài toán và xác định chính xác các phép toán có 
thể áp dụng. 

  Tự chọn         

7 Các tập hợp số 1.  Kiến thức: Nội dung cơ bản về các tập hợp số.  

2.  Kĩ năng: Bước đầu biết xây dựng các tập hợp số theo phương pháp tiên đề, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản.  
3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic.  

4. Năng lực: sinh viên biết tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Xác suất thống kê 1. Kiến thức 
Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về khái niệm xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất 

của đại lượng ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, giới thiệu một số nội dung khái quát của thống kê toán học. 

2. Kĩ năng 
Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được giao. Từ đó có thể tiếp cận với các vấn đề cụ thể của 

xác suất và thống kê trong thực tế cuộc sống cũng như trong công việc giảng dạy ở Nhà trường Tiểu học. 

3. Thái độ 
Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán. Chủ động tìm tòi các ứng dụng của xác 

suất thống kê trong thực tiễn. 

4. Năng lực  
Bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực cần thiết cho người giáo viên trong dạy học nói chung cũng như trong dạy học Toán ở Tiểu 

học nói riêng  

- Năng lực hiểu biết tốt về môn học, bao gồm: am hiểu chương trình môn Toán ở Tiểu học, có thể giải các bài toán ở mức độ Tiểu học. 
- Năng lực vận dụng các kiến thức của toán cao cấp trong dạy học toán ở trường tiểu học. 

- Năng lực tư vấn, hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá. 

- Năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán có hiệu quả cho sự phát triển của học sinh, trong đó bao hàm dạy học tích 
hợp, thiết kế các tình huống toán học. 

-Năng lực hướng dẫn có hiệu quả giúp học sinh thiết lập mối quan hệ giữa tri thức toán học và nội dung dạy học ở trong sách giáo 

khoa. 
- Năng lực nhận thấy được các mối liên hệ và khả năng sử dụng Toán học trong các khoa học và các lĩnh vực môn học khác. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Toán học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Hình học sơ cấp   1.  Kiến thức:  Nắm được những vấn đề cơ bản về các phép chứng minh trong hình học phẳng, các phép biến hình; Nắm được những 
vấn đề cơ bản về đường, mặt, khối trong không gian Euclide 

   2.  Kĩ năng: Bước đầu có kĩ năng vận dụng các phép chứng minh, phương pháp diện tích vào giải toán ở tiểu học, giải quyết các bài 

toán áp dụng đơn giản.  
   3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic.  

   4. Năng lực:- Có năng lực liên hệ những tri thức toán học phổ thông với những tri thức toán học hiện đại có liên quan.- Có năng lực 

vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn: Giải thích những vấn đề hiện tượng trong thực tiễn có liên quan đến toán học, giải quyết vấn 

đề, bài toán do thực tiễn đặt ra. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Đại số sơ cấp 1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở về đại số; 
+ Chú trọng rèn luyện và phát triển cho sinh viên những năng lực suy luận toán học, khai thác bài toán, sáng tạo toán học. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  

+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng giải toán đại số và năng lực giải toán cho sinh viên. 
-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  

3. Năng lực 
- Nắm được những vấn đề cơ bản về biểu thức đại số, đa thức, phân thức; các cách so sánh biểu thức đại số, xét dấu của biểu thức đại 

số; 

- Biết phân dạng và nắm vững các dạng phương trình 1 ẩn số, hệ phương trình, đẳng thức, bất đẳng thức. 
- Có năng lực vận dụng kiến thức về phương trình, hệ phương trình vào giải toán ở tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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11 Đại lượng và đo đại 

lượng 
1.  Kiến thức: Nội dung cơ bản về đại lượng và đo đại lượng. Các đại lượng trong chương trình tiểu học  
2.  Kĩ năng: Bước đầu biết xây dựng các đại lượng theo phương pháp toán hoc, giải quyết các bài toán áp dụng đơn giản. Dạy học các 

đại lượng ở tiểu học. 

3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng suy luận chặt chẽ logic.  
4. Năng lực: sinh viên biết tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học về đại lượng vào việc giải quyết các tình huống 

thực tế.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)       

12 Phương pháp dạy 

học toán ở Tiểu học  

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mục đích, nhiệm vụ và hệ thống các phương pháp cũng như cách tổ chức dạy học, 
kiểm tra và đánh giá dạy học toán ở Tiểu học; 

+ Trang bị cho sinh viên nội dung và phương pháp dạy học các nội dung cụ thể theo từng mạch kiến thức trong chương trình môn toán 

ở Tiểu học. 
2. Mục tiêu về kĩ năng:  

+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về cách lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập toán ở tiểu học; 
+ Hình thành cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trên từng mạch kiến thức. 

-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  
3. Năng lực 

- Có năng lực phân tích chương trình môn Toán ở trường tiểu học. 

- Có năng lực vận dụng các phương pháp dạy học vào thiết kế các hoạt động dạy học. 
- Có năng lực thiết kế một số kế hoạch dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo yêu cầu. 

- Có năng lực thiết kế và dạy học các mạch kiến thức trong môn Toán ở trường tiểu học. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Phương pháp dạy 

học giải toán ở Tiểu 
học  

1. Mục tiêu về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên một số vấn đề về lí luận dạy học giải toán ở tiểu học; 
+ Trang bị cho sinh viên các dạng toán và các phương pháp giải ở tiểu học, hình thành thói quen suy luận, phân tích, tổng hợp để tìm 

lời giải bài toán, hình thành thói quen nghiên cứu sâu lời giải bài toán. 

2. Mục tiêu về kĩ năng:  
+ Hình thành cho sinh viên các kỹ năng tổ chức các hoạt động giải toán cho học sinh tiểu học. 

-  Các mục tiêu khác: Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các 

tình huống thực tế.  
3. Năng lực 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về dạy học giải toán ở tiểu học: Mục đích và yêu cầu dạy học giải toán (ở tiểu học nói chung và từng 

lớp nói riêng); hiểu đúng quan niệm về bài toán và giải toán;  
- Có kĩ năng phân dạng các bài toán có lời văn ở tiểu học; 

- Nắm vững quy trình giải một bài toán và biết vận dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học; 
- Có năng lực sử dụng suy luận toán học, chứng minh toán học. 

- Hình thành năng lực cảm thụ vẻ đẹp của toán học trong cuộc sống. 

- Có năng lực hệ thống hóa và khái quát hóa toán học. Thể hiện ở việc biết phân loại, hệ thống hóa các dạng toán điển hình ở tiểu học 
theo từng lớp và nắm vững phương pháp giải các bài toán đó; 

- Có năng lực thiết kế đề toán phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình môn Toán ở tiểu học;  

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp giải toán ở tiểu học: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, , phương pháp giả thiết tạm, phương pháp 
khử, phương pháp tính ngược từ cuối lên, phương pháp ứng dụng sơ đồ… . Nắm vững phương pháp giải các dạng toán đó; 

- Có năng lực mô hình hóa các tình huống toán học trong thực tiễn và áp dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học. 

- Có năng lực tư duy linh hoạt, biết dịch chuyển các dữ kiện trong đề bài, biết phân tích bài toán và xác định chính xác các phép toán có 
thể áp dụng. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III.3 Văn- Tiếng Việt & PPDHTV       

1 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

- Hiểu hệ thống kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam, từ đó, biết vận dụng vào nghiên cứu các vấn đề khoa học sư phạm ứng dụng và 

tổ chức dạy học ở trường PT. Có thái độ trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm Hiểu, thêm yêu con người và tổ quốc Việt 
Nam. Có ý thức xây dựng nền văn hoá Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Môn học góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, ý thức; đạo đức, tác phong nhà giáo; hướng đến xây dựng môi trường giáo dục ở PT: 
văn hóa và an toàn. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Văn học dân gian 

Việt Nam 

- Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian- một bộ phận quan trọng trong nền văn hoá, văn học dân 

tộc. Cụ thể:  

 + Khái quát những vấn đề lí luận về văn học dân gian như: khái niệm, các đặc trưng cơ bản, hệ thống thể loại.  
 + Làm rõ những phương diện nổi bật: đặc trưng, nội dung và nghệ thuật... của một số thể loại văn học dân gian Việt Nam, đặc biệt lưu 

ý các tác phẩm được giới thiệu trong SGK Tiếng Việt bậc Tiểu học. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Văn học thiếu nhi - Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn học thiếu nhi, với các vấn đề trọng tâm sau: 

 + Khái quát quá trình hình thành và phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam qua các chặng đường lịch sử. Đồng thời, giới thiệu các 
tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học thiếu nhi Việt Nam như Võ Quảng, Tô Hoài, Phạm Hổ, Trần Đăng Khoa...  

 + Giới thiệu khái quát về tình hình sáng tác văn học cho thiếu nhi trên thế giới, giúp sinh viên tiếp cận với một số tác giả nổi tiếng như 

R.Tago, Anđécxen, La Phôngten, A.Puskin và các tác phẩm văn học tiêu biểu dành cho thiếu nhi.  
- Từ những kiến thức cơ bản về văn học thiếu nhi Việt Nam và thế giới, giúp sinh viên biết cách tự học, tự nghiên cứu, có thể vận 

dụng, tìm hiểu văn học thiếu nhi một cách khoa học thông qua các giờ thảo luận, bài tập. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tiếng Việt 1 - Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và ngôn ngữ học, bản chất và chức năng của ngôn ngữ.  

- Cung cấp những kiến thức đại cương về ngữ âm và ngữ âm học, các đơn vị ngữ âm, âm tiết tiếng Việt, hệ thống âm vị tiếng Việt, một 
số vấn đề liên quan đến ngữ âm học trong nhà trường (để học tốt, dạy tốt Học vần, Luyện từ và câu (từ láy), Chính tả (cách đánh dấu 

thanh), Tập đọc, Kể chuyện (phát âm đúng và hay) 

- Cung cấp những kiến thức khái quát về từ vựng ngữ nghĩa học, từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, một số vấn đề có liên quan đến từ vựng 
ngữ nghĩa học trong nhà trường (để học tốt PPDHTV, dạy tốt LT&C). 

- Môn học có quan hệ gần gũi, trực tiếp với những kiến thức trong sách giáo khoa Tiếng Việt bậc Tiểu học và các môn cơ sở ngành 

ngôn ngữ học.C137 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Tiếng Việt 2 - Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về từ loại, vể câu, các cách liên kết câu để tạo thành đoạn văn, các biện 

pháp tu từ. Đây là những kiến thức sẽ được sử dụng để dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học, cụ thể là các phân môn như: Luyện từ và 

câu, Chính tả, Tập Làm văn. 
-Tiếng Việt 2 là môn học tiếp nối của Tiếng Việt 1. 

Đây là môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn chuyên ngành như: Tiếng Việt  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt ở 

tiểu học 1. 

 - Môn học bao gồm những kiến thức lí luận chung về PPDH Tiếng Việt ở tiểu học và phương pháp dạy học ba phân môn Tiếng Việt 

tiểu học: Học vần, Tập viết, Chính tả. Học phần trang bị kiến thức phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học.  

Môn học nhằm phát triển năng lực dạy học một số phân môn Tiếng Việt ở tiểu học: Học vần, Tập viết, Chính tả. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt ở 
Tiểu học 2 

- Môn học tiếp nối Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 cung cấp kiến thức nội dung, phương pháp dạy học bốn phân môn Tiếng Việt: 

Tập đọc, Luyện Từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện.   
- Môn học phát triển năng lực dạy học, đánh giá kết quả dạy học Tiếng Việt tiểu học.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Phương pháp bồi 
dưỡng học sinh có 

năng khiếu tiếng 

Việt- Văn học.  

- Môn học nghiên cứu vấn đề bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Văn- Tiếng Việt: 
-  Tầm quan trọng của vấn đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiếng Việt. 

- Phát hiện học sinh giỏi và học sinh có năng khiếu Văn – Tiếng Việt 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh có năng khiếu Văn – Tiếng Việt 
Để phát hiện, bồi dưỡng được những học sinh có năng khiếu Văn- Tiếng Việt ngay từ cấp tiểu học. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn         

9 Phát triển ngôn ngữ 
cho học sinh tiểu 

học trên bình diện 

ngữ âm 

- Tập trung vào vấn đề: Môn học Phát triển ngôn ngữ cho học sinh Tiểu học giúp người học nhận thức được vai trò của ngữ âm với các 
bộ phận của ngôn ngữ, ý nghĩa thực tiễn của ngữ âm đối với việc dạy đọc (chính âm), dạy viết (chính tả). Vấn đề chuẩn hóa phát âm, 

thống nhất chính tả, xây dựng chữ viết và cải tiến chữ viết. Chuyên đề tập trung vào hai phần chính: những vấn đề về ngữ âm tiếng 

Việt và chữ viết tiếng Việt, trên cơ sở đó đi tới vấn đề chuẩn hóa phát âm, đọc văn bản, chuẩn hóa chữ viết, luật chính tả hiện hành. 
Chuyên đề chia thành hai chương tương ứng với hai phần kiến thức đã nêu. 

- Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức về học vần, tập viết, chính tả,… và kĩ năng đọc, nghe, nói, viết trong 
chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học. 

- Tiếp nối các chương trình đào tạo trước thế nào: môn học là sự củng cố và phát triển các kiến thức và kĩ năng trong môn Tiếng Việt 1 

và môn Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 ở Tiểu học.   
- Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Tiếng Việt thực hành, Tiếng Việt 1, PPDH Tiếng Việt ở TH 1 trong chương trình.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Ngôn ngữ học đại 

cương 

- Môn học này có liên hệ trực tiếp với việc dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. 

- Đây là môn học đại cương của Ngôn ngữ học, nó có quan hệ trực tiếp với các môn chuyên ngành như Tiếng Việt 1,2 và Phương pháp 

dạy học Tiếng Việt 1, 2 trong chương trình đào tạo. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Từ Hán – Việt và sử 

dụng trong dạy học 
ở tiểu học 

- Môn học tập trung làm rõ các đặc điểm của từ Hán Việt: ngữ âm, cấu tạo và việc tiếp nhận từ Hán Việt nhằm nâng cao kiến thức về 

từ phục vụ việc giảng dạy phân môn LT&C, Tập đọc ở tiểu học. 
- Môn học nhằm phát triển năng lực dạy học mở rộng từ Hán Việt, dùng từ Hán Việt. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiếng Việt thực 

hành 

- Tập trung vào vấn đề: Những vấn đề cơ bản của tiếng Việt liên quan đến kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng đọc thành tiếng, kĩ năng 

viết chữ, kĩ năng viết văn bản và kĩ năng nghe nói. 
- Có mối quan hệ trực tiếp với việc sử dụng ngôn ngữ trong đời sống giao tiếp hàng ngày đồng thời đây là cơ sở để học các môn Tiếng 

Việt 1 và 2, các môn về PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học. 

- Tiếp nối các chương trình đào tạo trước thế nào: đây là môn được học ở kì đầu tiên, là sự kế tiếp và củng cố các kiến thức căn bản của 
Tiếng Việt được học ở phổ thông. 

- Có quan hệ chặt chẽ với những môn học về Tiếng Việt và các môn về PP trong chương trình.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Văn học nước ngoài - Môn học gồm tinh hoa văn học châu Á, châu Âu, châu Mĩ... với những đỉnh cao, những tác gia, tác phẩm tiêu biểu góp phần làm nên 
diện mạo của văn học thế giới.  

- Môn học cũng nhằm giúp người học hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích- đánh giá…) các văn bản văn học 

nước ngoài trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Phát triển năng lực 

giao tiếp bằng ngôn 

ngữ cho học sinh 
tiểu học 

- Mộn học cung cáp những kiến thức cơ bản về giao tiếp, hội thoại và những nghi thức lời nói. 

- Môn học hướng tới thực hành những kiến thức cơ bnr của ngôn ngữ và phát triển năng lự giao tiếp cho học sinh Tiểu học.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn)       
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15 Phát triển kĩ năng 

dạy học Tiếng Việt 

1 

- Môn học trang bị một số kiến thức tiếng Việt và PPDH tiếng Việt  liên quan tới Phương pháp dạy học ba phân Môn tiếng Việt Tiểu 
học: chính tả, Kể chuyện, Tập làm văn. 

- học phần phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo, năng lực dạy học kiến thức tiếng Việt. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Phát triển kĩ năng 

dạy học Tiếng Việt 

2 

- Môn học trang bị một số kiến thức tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt liên quan tới phương pháp dạy học hai phân môn Tiếng Việt tiểu 

học: Tập đọc, Luyện từ và câu. 

- Học phần phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tiếp nhận văn bản. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

IV. Các học phần thực hành, thực tập       

1 Thực hành sư phạm 

1 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu rõ những tri thức về lí luận dạy học và lí luận giáo dục tiểu học.  
- Biết cách tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường tiẻu học. 

- Có kĩ năng dạy học; tổ chức hoạt động dạy học và kĩ năng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Hình thành thái độ đúng với nhà trường tiểu học, với học sinh tiẻu học và với nghề trên cơ sở đó nâng cao tình yêu nghề nghiệp và 
nâng cao hứng thú học tập tu dưỡng rèn luyện của sinh viên. 

1 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Thực hành sư phạm 

2 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Xác định được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên tiểu học và công  tác giáo viên chủ nhiệm lớp. trong 
nhà trường tiểu học 

- Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học 

- Có thái độ đúng đắn đối với nghề; 
- Chủ động rèn luyện để có tư thế tác phong chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù), Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và năng lực tổ chức hoạt động giáo 

dục 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Thực hành sư phạm 

3 

Môn học gồm 3 phần: 

Phần 1: Thực hành sư phạm môn Tiếng Việt 
- Rèn những kĩ năng công cụ trong dạy học môn Tiếng Việt của người giáo viên tiểu học  

- Rèn các kĩ năng dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học: Học vần, Tập viết, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập đọc, Tập làm văn, 

Kể chuyện.  
Phần 2: Thực hành sư phạm môn Toán 

- Môn học tập trung vào hướng dẫn thiết kế hoạt động dạy học toán cho học sinh tiểu học, tổ chức, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch 
hoạt động dạy học toán cho học sinh tiểu học. 

Phần 3: Thực hành sư phạm môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội 

- Môn học tập trung vào hướng dẫn thiết kế hoạt động dạy học khoa học tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học, tổ chức, đánh giá và 
điều chỉnh kế hoạch hoạt động dạy học khoa học cho học sinh tiểu học. 

- Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới môn học Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội ở tiểu học; có mối quan hệ 

trực tiếp tới Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học. 
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học: 

Cơ sở khoa học tự nhiên và cơ sở khoa học xã hội 

Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên ở tiểu học 
Phương pháp dạy học khoa học xã hội ở tiểu học 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Thực tập sư phạm 1 Người học thực tập công tác giáo viên chủ nhiệm tại trường tiểu học 3 HK5 Theo quy chế TTSP 
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5 Thực tập sư phạm 2 Người học thực tập công tác giảng dạy tại trường tiểu học 4 HK7 Theo quy chế TTSP 

14.2 Thạc sĩ Giáo dục học (Bậc tiểu học)        

A.  CÁC MÔN HỌC 

CHUNG       

        

1 Triết học 1. Kiến thức: 

 Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là 
Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 

triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách 

khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị- xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng; Biết vận dụng những 

luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy được sự vận 
dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam; Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học 

Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn 

đề thực tiễn của chính trị-xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn 

thiện trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các 
quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có 

thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã 
hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi 

nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công 

dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những 

giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Ngoại ngữ 1. Kiến thức: Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  
học viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành). 

Cụ thể như sau: Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc 
sống, Có thể theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo; Kỹ năng Nói: Có 

thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất định trong các hoạt 

động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội thoại nhưng còn gặp 
khó khăn; Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể 

đọc lướt văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác 

nhau; Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá 
nhân, báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ 

chính xác phù hợp.   

3. Thái độ: Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với 
việc tự ôn luyện thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, 

đi học đầy đủ và ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao 

học. 
4. Năng lực: Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong 

cuộc sống hàng ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 
chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 

3 CT, PP&KNDH 
HĐ 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 
học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 
3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

B.  CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ       

I.  Các môn cơ sở bắt buộc       

4 Phương pháp NC 
khoa học GD 

Sau khi học xong học phần này, học viên có thể đạt được: 
* Về kiến thức:  

Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học GD và những 

yêu cầu cơ bản trong NCKH giáo dục. 
* Về kỹ năng: 

Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKH giáo dục. 

* Về thái độ: 
Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng  trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành luận văn 

tốt nghiệp. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Tâm lí học giáo dục Mục tiêu cơ bản của môn học là: 
- Hiểu và phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục hiện nay. 

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục hiện nay. 

- Biết những ứng dụng tiêu biểu của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư vấn học đường. 
Phương pháp học tập và giảng dạy môn học coi trọng hoạt động nghiên cứu, học độc lập và thực hành trong công việc hàng ngày.  

- Nghiên cứu tư liệu và tổng quan 

- Thảo luận và phát hiện, giải quyết vấn đề 
- Bài tập nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp 

- Học hợp tác và phát triển giá trị. 

Ngoài giáo trình, học viên cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu tâm lí học từ các đề tài nghiên cứu, các luận án tiến sĩ, các chuyên khảo 
trong nước và nước ngoài. Dưới đây là tài liệu bắt buộc phải đọc. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Tiếp cận năng lực 

trong phát triển 

nghề nghiệp giáo 
viên 

* Về kiến thức:  

1) Hiểu được các khái niệm cơ bản như năng lực, tiếp cận năng lực, phát triển nghề nghiệp của giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 

chuẩn đầu ra, mô hình ‘nghiên cứu bài học’ 
2) Giải thích về tiếp cận năng lực trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên, từ đào tạo đến bồi dưỡng thường xuyên 

3) Xác định các con đường, cách thức phát triển giáo viên theo tiếp cận năng lực 

* Về kỹ năng: Tìm và xây dựng tư liệu học tập và thực hành các kĩ năng tổng hợp, phân tích, phê phán và suy ngẫm  
- Trải nghiệm và suy ngẫm về làm việc nhóm 

- Thực hành kĩ năng ‘nghiên cứu bài học’ 

- Tập xây dựng ‘Hồ sơ phát triển cá nhân’ 
* Về thái độ: Thừa nhận giá trị của tiếp cận năng lực trong phát triển giáo viên 

- Tự giác học tập nâng cao năng lực của bản thân 

- Mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào công việc 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.  Các môn cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong số 5 học phần sau)       

7 Chuẩn giáo dục và 

Lí thuyết chương 
trình giáo dục 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại về chuẩn và chương trình giáo dục. 

2. Hiểu và phân tích được bản chất chung của khái niệm chuẩn và chương trình giáo dục. 
3. Áp dụng được các kiến thức đã học trong thực tế 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Văn hóa nhà trường 

hiện đại 

Giúp học viên nắm vững những khái nhiệm cơ bản về văn hóa nhà trường, xây dựng phát triển văn hóa nhà trường, các giá trị cốt lõi 

của văn hóa nhà trường, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc phát triển văn hóa nhà trường. 
Xác định được các giá trị cốt lõi và cách thức lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr-ường. 

Có thái độ tích cực, quyết tâm lãnh đạo phát triển văn hoá nhà tr¬ường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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9 Giáo dục so sánh Nắm được các kiến thức cơ bản về giáo dục so sánh như: Quá trình hình thành, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu; các nguyên tắc, cách tiếp cận và các kỹ thuật so sánh giáo dục. Trên cơ sở đó hình thành các kĩ năng nghiên cứu của bộ môn này. 
3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Thiết kế dạy học và 

hoạt động giáo dục 

ngoài môn học 

*Về tri thức 

Học viên nắm được lí luận về thiết kế dạy học và thiết kế hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học, nội dung, phương pháp 

giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học. 
*Về kĩ năng 

Có kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học 

Kĩ năng đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học 
* Về thái độ 

Thái độ quan tâm đến các vấn đề xã hội ở thế giới và Việt Nam để có thể cập nhật và thay đổi nội dung hoạt động giáo dục ngoài môn 

học ở trường tiểu học. Tích cực sử dụng hoạt động giáo dục ngoài môn học ở trường tiểu học như một cách thức trải nghiệm để phát 
triển kĩ năng sống cũng như các năng lự cốt lõi cho học sinh tiểu học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Đánh giá trong giáo 

dục tiểu học theo 
tiếp cận năng lực 

Kết thúc môn học, học viên có thể: 

(1) Trình bày được ý nghĩa của việc nghiên cứu hoạt động đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học ; xu thế đánh giá kết quả học tập 
của HS Tiểu học theo quan điểm đánh giá năng lực. 

(2) Xác định được các tiêu chí đánh giá và chuẩn đánh giá năng lực phù hợp với học sinh tiểu học ; nhận biết được phương thức đánh 

giá năng lực học sinh. 
(3) Trình bày được quy trình đánh giá kết quả học tập môn học theo quan điểm đánh giá năng lực người học ; Thiết kế được công cụ 

đánh giá năng lực môn học để đánh giá kết quả học tập của HS tiểu học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

C.  CÁC MÔN HỌC 

CHUYÊN 

NGÀNH 

        

I.  Các môn chuyên 

ngành bắt buộc 

        

12 Cơ sở ngôn ngữ học 
của dạy học Tiếng 

Việt tiểu học 

Kiến thức: nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa khoa học cơ bản và khoa học sư phạm. 
- Kĩ năng: nâng cao kĩ năng phân tích chương trình và sách giáo khoa môn Tiếng Việt. 

- Các mục tiêu khác: bồi dưỡng tình cảm yêu quý tiếng Việt, người học có thái độ tich cực khi dạy môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu 

học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Cơ sở khoa học của 

dạy toán tiểu học 

Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa khoa học cơ bản và khoa học sư phạm. 

 Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng phân tích chương trình và sách giáo khoa môn toán ở Tiểu học. 

 Các mục tiêu khác: Bồi dưỡng tình cảm yêu nghề dạy học, người học có thái độ tích cực khi dạy môn Toán cho học sinh tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Giáo dục khoa học 

ở tiểu học 

Kết thúc học phần người học có các kiến thức, kĩ năng: 

- Nắm vững cơ sở khoa học của việc giáo dục tri thức khoa học tích hợp (con người và sức khỏe, khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội) cho học sinh tiểu học. 

- Những định hướng đổi mới giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học. 

- Thiết kế và tổ chức giáo dục khoa học cho học sinh tiểu học theo các định hướng đổi mới. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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15 Giáo dục kĩ năng 

học tập cơ bản ở 

tiểu học 

* Về tri thức 
Nhận biết, hiểu đúng những kĩ năng học tập cơ bản, đặc biệt là những kĩ năng có vai trò quan trọng ở tiểu học, mục tiêu, nguyên tắc, 

nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học, cách thức thực hiện chúng hiệu quả trong hoạt động giáo dục ở 

trường tiểu học. 
* Về kĩ năng  

- Thực hiện được việc thiết kế một số biện pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học. 

- Tiến hành học tập, nghiên cứu trong điều kiện hợp tác, chia sẻ. 
* Về thái độ 

Tích cực nghiên cứu để nắm vững và áp dụng, tuyên truyền được nhiệm vụ giáo dục kĩ năng học tập trong nhà trường tiểu học, chủ 

động thực hiện nhiệm vụ này trong quá trình dạy học của mình. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II. Các môn chuyên 

ngành tự chọn 

(Chọn 3 trong 10 

học phần sau) 

        

16 Giáo dục giá trị và 

kĩ năng sống ở tiểu 
học 

*Về tri thức 

Học viên nắm được lí luận về giá trị và giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống ở trường tiểu học, nội dung, phương pháp giáo dục giá trị 
sống và kĩ năng sống ở trường tiểu học. 

*Về kĩ năng 

Có kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống và giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học 
Kĩ năng đánh giá kết quả giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống ở trường tiểu học 

* Về thái độ 

Thái độ tích cực đối với cuộc sống, luôn bản lĩnh và vững vàng trước thách thức. Đặc biệt hơn, môn học giúp cho học viên nhận ra giá 
trị đích thực của việc giáo dục và phát triển con người là hình thành và trang bị những giá trị sống và kỹ năng sống. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Phát triển tư duy 

toán học của học 

sinh qua dạy học 
Toán 

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên ngành về rèn luyện và phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học toán nói chung và 

trong quá trình dạy học Toán ở tiểu học nói riêng. Học viên thấy rõ sự cần thiết rèn luyện tư duy trong quá trình dạy học môn toán; biết 

được một số biện pháp thực hành rèn luyện và phát triển năng lực tư duy và tính sáng tạo cho người học trong khi dạy học toán. Từ đó 
học viên có kĩ năng thực hành thiết kế các hoạt động học tập nhằm kích thích quá trình tư duy và tính sáng tạo của học sinh trong học 

toán ở tiểu học. *Về tri thức 

Học viên nắm được lí luận về giá trị và giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống ở trường tiểu học, nội dung, phương pháp giáo dục giá trị 
sống và kĩ năng sống ở trường tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Phát triển kĩ năng 

tiếp nhận và tạo lập 
ngôn bản 

Giúp học viên Nắm vững những tri thức lí thuyết cơ bản, hiện đại về ngôn bản. 

Vận dụng những vấn đề lí thuyết về ngôn ngữ và lời nói, về ngôn bản để phát triển kĩ năng tiếp Nhận và tạo lập ngôn bản cho học sinh 
Tiểu học. 

yêu Tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Phát triển kĩ năng 

dạy học Tiếng Việt 

ở tiểu học 

Kiến thức: Hiểu được những nội dung cơ bản của việc phát triển kỹ năng dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu học, bao gồm: phát triển kỹ 

năng dạy Tập đọc, phát triển kỹ năng dạy Kể chuyện, phát triển kỹ năng dạy Luyện từ và câu, phát triển kỹ năng dạy Chính tả, phát 

triển kỹ năng dạy Học vần.  

Kỹ năng: củng cố và phát triển các kỹ năng dạy học nói chung và kỹ năng dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học nói riêng. 
Các mục tiêu khác: Có ý thức rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Phát triển kĩ năng 
làm văn cho học 

sinh tiểu học 

- Kiến thức:Hiểu được những nội dung cơ bản của việc phát triển kỹ năng dạy học Tập làm văn ở trường Tiểu học, cụ thể là việc ứng 
dụng các kỹ năng dạy học hiện đại (kỹ năng gây hứng thú, động cơ học tập; kỹ năng tổ chức hoạt động học tập ở người học; kỹ năng sử 

dụng các phương pháp, phương tiện dạy học mới…) vào tổ chức dạy học hai kiểu bài lý thuyết và bài thực hành tập làm văn. 

- Kỹ năng:củng cố và phát triển các kỹ năng dạy học nói chung và kỹ năng dạy học Tập làm văn ở Tiểu học nói riêng. 
- Các mục tiêu khác :Tăng cường ý thức rèn luyện, phát triển các kỹ năng dạy học Tiếng Việt và kỹ năng dạy học Tập làm văn nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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21 Phát triển kĩ năng 

dạy học đọc hiểu ở 

tiểu học 

 Học viên có hệ thống kiến thức cập nhật, hiện đại về đọc hiểu và phương pháp phát triển kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học. 
 Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được trang bị vào giảng dạy ở Tiểu học. 

Có thái độ nghiêm túc trong học tập, yêu thích, say mê với môn học cũng như với nghề dạy học. 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Phát triển kĩ năng 

dạy học Toán tiểu 

học  

Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về hệ thống cấu trúc kĩ năng dạy học và liên hệ trong dạy học môn toán ở tiểu học.  

 Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng dạy học toán cho học viên ngành giáo dục tiểu học. 

Các mục tiêu khác: Bồi dưỡng tình cảm yêu nghề dạy học, người học có thái độ tích cực khi dạy môn Toán cho học sinh tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Kĩ năng dạy học 

tích hợp môn Khoa 
học ở tiểu học 

Kết thúc học phần người học có các kiến thức, kĩ năng: 

- Nắm được các vấn đề cơ bản về lí luận của dạy học tích hợp ở tiểu học, bao gồm: khái niệm, bản chất và đặc điểm của dạy học tích 
hợp, các hình thức tích hợp trong dạy học ở tiểu học. 

- Thiết kế bài học tích hợp. 

- Tổ chức dạy học tích hợp. 
- Đánh giá trong dạy học tích hợp.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Bồi dưỡng học sinh 

giỏi toán ở tiểu học  

Giúp học viên: 

 a) Có những hiểu biết về tình trạng học sinh yếu kém: 
+ Những nguyên nhân 

+ Những thiếu sót, sai lầm phổ biến của HS học kém toán 

+ Các biện pháp sư phạm khắc phục tình trạng HS học kém toán 
b) Có những hiểu biết về đối tượng học sinh khá giỏi: 

+ Những biểu hiện của HS khá giỏi bộ môn toán 

+ Những vấn đề về phát hiện và bồi dưỡng HS khá giỏi. Bước đầu biết vận dụng trong thực tiễn dạy học tại nhà trường tiểu học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Bồi dưỡng học sinh 

giỏi tiếng Việt ở 

tiểu học 

Người học có khả năng xây dựng chuẩn năng lực HSG Văn –Tiếng Việt ở tiểu học, từ đó biết xây dựng chương trình, lập các phương 

án thực hiện chương trình, đề xuất các biện pháp, hình thức tổ chức dạy học, tạo những tác động sư phạm đạt hiệu quả cao.cho hoạt 

động bồi dưỡng HSG  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14.3 Tiến sĩ Giáo dục học (Bậc tiểu học)       

1 Các phương pháp 

và kĩ thuật dạy học 

tích cực trong nhà 
trường tiểu học 

Trang bị quan điểm nghiên cứu, phương pháp luận tiếp cận vấn đề phương pháp, kĩ thuật dạy học trong giáo dục và giáo dục tiểu học. 

Củng cố, bổ sung, phát triển, nâng cao hiểu biết và kĩ năng sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực cho người học.   

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Giáo dục kĩ năng 

học tập cơ bản ở 
tiểu học 

* Về tri thức 

Nhận biết, hiểu đúng những kĩ năng học tập cơ bản, đặc biệt là những kĩ năng có vai trò quan trọng ở tiểu học, mục tiêu, nguyên tắc, 
nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học, cách thức thực hiện chúng hiệu quả trong hoạt động giáo dục ở 

trường tiểu học. 

* Về kĩ năng  
- Thực hiện được việc thiết kế một số biện pháp và hình thức giáo dục kĩ năng học tập ở tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Tiến hành học tập, nghiên cứu trong điều kiện hợp tác, chia sẻ. 
* Về thái độ 

Tích cực nghiên cứu để nắm vững và áp dụng, tuyên truyền được nhiệm vụ giáo dục kĩ năng học tập trong nhà trường tiểu học, chủ 

động thực hiện nhiệm vụ này trong quá trình dạy học của mình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Dạy học Tiếng Việt 

ở Tiểu học theo 

quan điểm giao tiếp. 

Trang bị cho người học những cơ sở khoa học của việc dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu học theo quan điểm giao tiếp. Đồng thời hình 

thành, phát triển ở người học kỹ năng thiết lập quy trình dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp từ việc xác định mục tiêu, xây 

dựng nội dung cho đến tổ chức dạy học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Ngữ dụng học Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về ngữ dụng học và kĩ năng phân tích những bình diện của ngữ dụng học biểu hiện 

trên những đơn vị lời nói cụ thể. Qua đó, bồi dưỡng ý thức vận dụng các kiến thức về ngữ dụng học vào việc dạy học tiếng Việt ở tiểu 
học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lý thuyết lịch sự và 

lịch sự trong giao 
tiếp Tiếng Việt 

Trang bị cho người học những hệ thống tri thức chuyên sâu về lý thuyết lịch sự và các phương tiện ngôn ngữ có khả năng biểu thị tính 

lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh có thể tổ chức dạy học, đánh giá các nội dung và phương pháp dạy 
học có liên quan như các bài về nghi thức lời nói, các bài về tổ chức cuộc họp, giới thiệu tổ, lớp, trường em, các bài liên quan đến hội 

thoại trong sách giáo khoa tiếng Việt. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Bồi dưỡng năng lực 
cảm thụ văn học 

cho học sinh tiểu 

học 

Phát triển năng lực cảm thụ văn học, đặc biệt là năng lực cảm thụ thơ văn cho học sinh tiểu học. Qua đó, góp phần củng cố và nâng cao 
năng lực tiếp nhận các loại văn bản nghệ thuật cho học sinh tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Phát triển năng lực 
tiếp nhận – hồi đáp 

các loại văn bản 

trong sách giáo 
khoa tiếng Việt 

Tiểu học 

Bổ sung, phát triển và nâng cao ở người học những hiểu biết về các loại văn bản và năng lực tiếp nhận- hồi đáp các loại văn bản trong 
chương trình, SGK Tiếng Việt bậc tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Phát triển tư duy lô 

gíc cho học sinh 

tiểu học 

Giúp nghiên cứu sinh hệ thống những kiến thức về lôgíc toán và cấu trúc lôgíc của môn toán ở tiểu học. 

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển tư duy lôgíc trong dạy và học toán. 

Có khả năng đề xuất biện pháp hình thành và phát triển tư duy lôgíc cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học toán ở tiểu học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Phát triển chương 

trình môn toán tiểu 
học ở Việt Nam 

Giúp nghiên cứu sinh nắm được một cách hệ thống quá trình phát triển chương trình môn toán bậc tiểu học ở Việt Nam qua từng giai 

đoạn. 
Trên cơ sở nắm được mục tiêu, nội dung chương trình của từng giai đoạn, NCS nắm được chiến lược đổi mới giáo dục của nước ta qua 

từng giai đoạn. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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Phân tích để rút ra những ưu điểm của chương trình môn toán tiểu học hiện hành, để từ đó có thể đề xuất các giải pháp triển khai thực 
hiện có hiệu quả chương trình đó. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Đổi mới phương 

pháp dạy học Toán 
ở tiểu học 

Sau khi học xong học phần này nghiên cứu sinh cần đạt được: 

- Tiếp cận với cá quan điểm và cơ sở lí luận của đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học. Hiểu một cách hệ thống các vấn đề lý 
luận về đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học. 

- Hiểu được thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học ở tiểu học và những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học, đặc 

biệt đối với môn toán. 
- Có được các phương hướng trong việc vận dụng vào luận án nhằm cập nhật các vấn đề nghiên cứu. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Phát huy tính tích 
cực của học sinh 

trong dạy học Toán 

ở tiểu học 

Giúp học sinh nghiên cứu sinh hiểu biết sâu sắc các cơ sở tâm lí- giáo dục hiện đại của các phương pháp dạy học toán. 
Có tầm nhìn khái quát về các biện pháp tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học toán. 

Tạo cơ sở lí luận cho nghiên cứu sinh nghiên cứu luận án có liên quan đến lĩnh vực tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh 

trong môn Toán ở tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Hình thành và phát 
triển trí tưởng tượng 

không gian cho học 

sinh tiểu học thông 
qua dạy học các 

biểu tượng hình học 

Có sự hiểu biết vững chắc về quá trình hình thành và phát triển trí tưởng tượng không gian của học sinh tiểu học trong quá trình dạy 
học. 

Hiểu sâu sắc mối liên quan giữa các biểu tượng hình học, các hoạt động hình học ở tiểu học với những kiến thức của cơ sở toán học có 

liên quan. 
Giúp NCS có cái nhìn khái quát về các vấn đề dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học (quan điểm, nội dung, phương pháp, cách tổ chức 

các hoạt động hình học). 

Giúp nghiên cứu sinh có tầm nhìn rộng và sâu về vị trí vai trò của các yếu tố hình học ở bậc tiểu học, nội dung cùng phương pháp dạy 
học thích hợp chuẩn bị cho học sinh tiểu học học hình học có hệ thống ở cấp trên và ra đời phục vụ xã hội. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Đồ dùng dạy học ảo Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về đồ dùng dạy học tiểu học, đặc biệt là các đồ dùng dạy học ảo nhờ phương tiện công 

nghệ thông tin.  
 Kỹ năng: Trang bị những kĩ năng cơ bản để nghiên cứu, nắm được các mô hình ứng dụng liên quan đến đồ dùng dạy học ảo. 

 Các mục tiêu khác: hình thành thái độ đúng đắn trong học tập học phần. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Định hướng nghiên 

cứu và sử dụng dạy 
học chương trình 

hoá ở tiểu học 

Mục tiêu về kiến thức: Yêu cầu người học nắm được nguồn gốc sự ra đời và quá trình hình thành lí thuyết hành vi, cũng như phân loại 
hành vi; Có hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực hành vận dụng các cách tiếp cận dạy học chương trình hoá thông qua các học phần ở 

tiểu học như: Toán, Luyện từ và câu (Tiếng Việt), Khoa học và các môn Địa lí và Lịch sử... có sử dụng các phần mềm hỗ trợ của ICTs 

Mục tiêu về kĩ năng: Từ nền tảng đó đi sâu nghiên cứu phương pháp dạy học chương trình hoá với dạy học đường thẳng và dạy học 
phân nhánh. 

Mục tiêu về thái độ khác: Có thái độ tích cực đối với dạy học và tìm hiểu các phương pháp dạy học ở tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Đánh giá nội dung 
dạy học tiểu học 

dưới góc độ lí luận 

dạy học hiện đại 

Mục tiêu về kiến thức: Yêu cầu người học nắm được nguồn gốc sự ra đời và quá trình hình thành hệ thống lí thuyết xây dựng NDDH 
nói chung và NDDH tiểu học nói riêng; Có hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực hành vận dụng các thành phần của NDDH thông qua các 

học phần ở tiểu học như: Toán, Luyện từ và câu (Tiếng Việt), Khoa học và các môn Địa lí và Lịch sử, Đạo đức... 

Mục tiêu về kĩ năng: Từ nền tảng đó đi sâu nghiên cứu đặc điểm và nội dung cơ bản của NDDH tiểu học. 
Mục tiêu về thái độ khác: Có thái độ tích cực đối với dạy học và tìm hiểu các nội dung dạy học ở tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Giáo dục đạo đức 

cho học sinh tiểu 

học dưới góc độ lí 
luận dạy học hiện 

đại 

Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững cơ sở lí luận của việc giáo dục đạo đức qua dạy học các học phần khác nhau ở tiểu học.  

Mục tiêu về kĩ năng: Có kĩ năng thiết kế một số tiết học tích hợp nội dung giáo dục đạo đức qua dạy học một số học phần ở tiểu học.  

Mục tiêu về thái độ khác: Có thái độ đúng đắn đối với quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học nói chung và việc giáo dục đạo 
đức thông qua các học phần ở tiểu học nói riêng.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Một số vấn đề lí 

luận của việc sử 
dụng các phương 

tiện kĩ thuật dạy học 

ở tiểu học 

Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững cơ sở lý luận về phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại ở tiểu học. 

Mục tiêu về kĩ năng: Sử dụng thành thạo và linh hoạt các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học ở tiểu học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15. Khoa Ngữ văn 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

15.1 Ngành Cử nhân  Sư phạm Ngữ văn (Áp dụng cho K44)       

I Khối kiến thức đại cương 22     

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác – Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 
- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

 1.  Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 
đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam 

1. Kiến thức 
Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), 

với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 
2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 
- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 
- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 
- Trách nhiệm công dân 

6 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  
 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 
- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 

- Khí hậu 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 
khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 
biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 

và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 
gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1

/HK

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10  Giáo dục thể chất 

1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 
- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

11 Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 
các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 
3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1752 

 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 70     

II.1 Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành 8     

13 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức 
năng của văn hóa; Loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và đặc trưng nổi bật trong từng thời kì; Các vùng 

văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát triển 
văn hóa Việt Nam hiện nay. 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 
- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  
4. Năng lực: 

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa 

Việt Nam nói riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi 
trường với các công việc khác nhau. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 
nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 

giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 
hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, 

có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu 
cực, không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân 
để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử 
văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

14 Mỹ học đại cương 1. Kiến thức 

SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên cứu 
của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này; Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản 

chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó; Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái 

hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này; Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; 
nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ 

thể đặc biệt; Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của 

môn mỹ học đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người. 
2. Kĩ năng 

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự 

nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và 
khám phá sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương. 

3. Thái độ 

 Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình; Bồi đắp 
tình yêu đối với nghề nghiệp; Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo 

dục thẩm mỹ cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ 

cao đẹp. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và 

cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh; Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có 
những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất 

lượng cao ở trường phổ thông.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Văn bản Hán Nôm Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 
- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 

tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn 

bản từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong 
người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những 

văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc 
Hán trong tiếng Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học; Giải quyết vấn đề học tập; Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức 

chuyên ngành; Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ 
Hán, văn bản Nôm, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu 

của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn 

đề khoa học Ngữ văn có liên quan; Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới 

phù hợp với môn học và khơi dậy hứng thú của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ 
Hán; biết vận dụng những kiến thức về chữ Nôm để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ 

thông; Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc 

Hán trong tiếng Việt. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

Kết thúc môn học, sv cần đạt được:   

1. Kiến thức 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời môn học cũng cung cấp cho người học 
những khái niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

2. Kĩ năng 

  Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc giảng dạy tiếng Việt cho 
học sinh. Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học  kĩ năng tổ chức dạy học theo quan điểm hệ thống, kết hợp với dạy học 

theo quan điểm giao tiếp. 

3. Thái độ 
 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập 

 -  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng không bình thường trong ngôn ngữ  

 -  Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, 
từ đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 

4. Năng lực 

 -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), 

năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

 -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn 

rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành 62     

  Bắt buộc   44     

17 Văn học dân gian 
Việt Nam và định 

hướng tiếp nhận 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian. 

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian. 
2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện, tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dân gian trên các phương diện 

nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa… 
- Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giảng dạy văn học dân gian trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến hết 
thế kỷ XIX và định 

hướng tiếp nhận 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  
- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam (các khái niệm chung, các tiền đề cho sự ra đời, tiến trình và đặc trưng 

của văn học trung đại…) 

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X 

đến hết thế kỉ XIX. 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 
- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 
- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu văn học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

19 Văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX 
đến 

1945 và định 

hướng tiếp nhận 

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1.1. Kiến thức 
- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và 

phát triển, thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai 

đoạn này. 
- Sinh viên có được kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu. 

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các hướng nghiên cứu, học tập, giảng dạy văn học giai đoạn này ở các bậc học trên và ở nhà trường 

phổ thông  
1.2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 
- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

1.3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 
- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo 

viên trong tương lai. 

1.4. Năng lực 
Củng cố và phát triển năng lực sau 

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá. 
- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Văn học Việt Nam 

từ 1945 đến 1975 

và 

định hướng tiếp 

nhận 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1.1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. 

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch 

sử văn học dân tộc, trong các mối quan hệ và giao lưu văn hóa - văn học. 
1.2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975. 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về nội dung kiến thức văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 được giảng dạy ở trường PT. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo  

1.3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt. 

1.4.Năng lực: 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Văn học Việt Nam  

từ 1975 đến nay và 
định hướng tiếp 

nhận 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học Việt Nam sau 1975 

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học 

dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay.  
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975. 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về kiến thức văn học Việt Nam sau 1975 được giảng dạy ở trường PT. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả.  

4. Năng lực: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

22 Văn học phương 

Đông và định 
hướngtiếp nhận 

1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Phương Đông (các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) từ cổ đại 
đến hiện đại. 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Đông. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 
công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của Phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản), 

đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 
2. Kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu), phân tích tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của 
văn học Phương Đông, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Phương Đông trong nhà trường 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 
cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Văn học Nga và 

định hướng tiếp 

nhận 

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Hiểu được sự vận động, phát triển và đặc điểm của các khuynh hướng, trào lưu, các phương pháp sáng tác trong văn học Nga ở hai thế 

kỷ XIX và XX.  

- Nắm được kiến thức cơ bản về một số tác giả, tác phẩm  tiêu biểu ở hai thế kỷ này, đặc biệt là những tác giả, tác phẩm được lựa chọn 

giảng dạy trong nhà trường phổ thông. 
2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Nga ở thế kỷ XIX và XX, đặc biệt các tác gia, 

tác phẩm có mặt trong nhà trường phổ thông Việt Nam. 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa tác phẩm văn học Nga, hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ, tìm 
hiểu văn hóa Nga qua tác phẩm văn học,… đáp ứng yêu cầu năng lực giáo viên phổ thông. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Văn học Nga là một nền văn học có rất nhiều ảnh hưởng đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần của người Việt Nam 

nói chung. Cần gợi lên những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, 

nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc. 
4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Nga và một số tác giả tác phẩm 

tiêu biểu. 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Văn học phương 
Tây, Mỹ La tinh và 

định hướng tiếp 

nhận 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và Mỹ Latinh. 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh. 
- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai 

3 HK2  Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Kĩ năng 
- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Nguyên lý lý luận 

văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với các hình thái 

ý thức xã hội khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn học, tính 

khuynh hướng của văn học, vấn đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa dạng 
trong tiếp nhận văn học… 

- Nắm vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học. 

2.Kĩ năng 
- Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong trường phổ 

thông nói riêng.  

- Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu 

khoa học… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Cử nhân Văn 

học. 

3.Thái độ 
Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một cách cảm tính 

thì với việc tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một cách hệ thống và 

sâu sắc. Do đó, cái nhìn cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng sự hiểu biết có tính 
khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Tác phẩm văn học 

và thể loại văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; 

thấy được sự khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được 

vai trò, chức năng và mối quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn 
từ, nhân vật… 

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều 

quan trọng nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi 
thể loại văn học (thơ trữ tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…). 

2. Kĩ năng 

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường 
phổ thông. Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong 

trường phổ thông. 

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ 
văn ở phổ thông. 

- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành 

năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 
tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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này thành phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể 
loại trong nhà trường phổ thông. 

- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết 

như: kĩ năng truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; 
kĩ năng tổ chức hoạt động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và 

bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho học sinh phổ thông. 

3. Thái độ 
- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 
đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 
- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh 

viên có năng khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm 
những năng lực quan trọng khác như hợp tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ 

thông… 

27 Tiến trình văn học Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức : 

- Cung cấp  hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: trào lưu văn 

học, phong cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp sáng tác trong 

tiến trình văn học. 
- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật 

trên thế giới như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp 

phần định hình tri thức về sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư 
duy nghệ thuật. Môn học đồng thời giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa 

văn học châu Âu và văn học Việt Nam.  

2. Kĩ năng 
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những 

ảnh hưởng qua lại của các phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo... 
- Rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển. 

- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề (vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn và nghệ thuật), năng 

lực sáng tạo (hình thành và kết nối các ý tưởng mới để tiếp nhận bài học một cách hiệu quả), năng lực giao tiếp (rèn luyện các kỹ năng 
sư phạm, phát huy năng lực giao tiếp sư phạm trong giảng dạy...) 

- Bồi dưỡng năng lực dạy học và năng lực hoạt động xã hội (giúp người học có cảm xúc, thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, biết vận dụng tri 

thức về trào lưu văn học để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học Ngữ văn, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, hiệu quả, vận 
dụng trong các hoạt động báo chí, phê bình, sáng tác văn nghệ…) 

- Kĩ năng phân kì lịch sử văn học từ đó ứng dụng vào giảng dạy các bài giảng văn học sử ở nhà trường phổ thông. 

- Kĩ năng phân tích các tác phẩm thuộc từng trào lưu theo đặc trưng về nguyên tắc sáng tạo. Từ đó có khả năng soạn giảng các tác phẩm 
ứng với từng trào lưu đó 

3.Thái độ 

- Hình thành thái độ sống cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, có cái nhìn phê phán với các hiện tượng xấu, hình thành lý tưởng cho thế hệ 
trẻ. Đồng thời môn học cũng góp phân kích thích tư duy sáng tạo, khát khao đi tìm cái mới trong nghệ thuật và văn học 

4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

28 Ngữ âm tiếng Việt    Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng 

kiến thức ngữ âm để lí giải, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng.  
2.Về kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ 

năng sử dụng chuẩn mực ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm vào việc lí giải các trường 

hợp cụ thể của ngữ âm và chữ viết trong hoạt động giao tiếp. 
3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng 

tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Về năng lực: 
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 

lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Từ vựng - ngữ 
nghĩa tiếng Việt 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:  
1.Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ 

thống từ vựng.  

2.Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về từ vựng vào việc giảng dạy từ tiếng Việt cho học 
sinh. Bên cạnh đó, môn học còn hướng dẫn người học biết sử dụng phương pháp hệ thống động vào hoạt động dạy học từ tiếng Việt. 

3.Về thái độ: 

-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp. 

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 
lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học) 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn rèn luyện 
cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm hệ thống. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Ngữ pháp tiếng 

Việt và Ngữ dụng 

học 

1. Kiến thức 

-  Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết 

quả phân tích) theo quan điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của cụm từ chính phụ, câu và ba 
bình diện nghiên cứu câu, mạch lạc và liên kết trong văn bản - diễn ngôn. 

-  Hiểu được những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu ngữ dụng học như: vấn đề quy chiếu, lí thuyết lập luận cũng như các quy tắc giao 
tiếp, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ, các kiểu hành vi ngôn ngữ... 

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ 
năng nhận diện, phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích tính liên kết và mạch lạc 

trong văn bản - diễn ngôn. 

-  Có kĩ năng nhận diện và xác định các hiện tượng quy chiếu, các kiểu hành vi ngôn ngữ, phân biệt được tiền giả định, hàm ẩn hội thoại 
và hàm ẩn nghĩa trong câu, phân tích được cách tổ chức lập luận cũng như các quy tắc được sử dụng trong giao tiếp.  

3. Thái độ 

-  Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây  dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực 
tiễn nói năng của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.  

- Thấy được vai trò cũng như tầm quan trọng của ngữ dụng học, một phân ngành mới của ngôn ngữ học đang được phát triển mạnh trên 

thế giới, trong việc nghiên cứu ngôn ngữ nói chung và trong việc nghiên cứu tiếng Việt nói riêng. Từ đó, có thái độ tích cực, yêu thích 
và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong thực tế giao tiếp và trong  văn bản. 

4. Năng lực 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 
lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ 
năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

31 Phong cách học 

tiếng Việt 

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và 

biện pháp tu từ tiếng Việt. 
2.Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản 

thuộc các phong cách ngôn ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả 

3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái 
hay cái đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 

4.  Về năng lực: 

 -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), 
năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

 -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), năng lực cảm thụ văn học. Đặc biệt, môn học còn 
rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

SV cần đạt: 

1. Kiến thức. 
Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những 

kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 

1500 từ. Họ có khả năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 
số kiến thức chuyên ngành, có hệ thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành 

được sử dụng trong lĩnh vực văn học. 

2. Kỹ năng. 

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được 

một số đoạn trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. 

3. Các mục tiêu khác. 
Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học 

theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ 

làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh. 
 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn   25     

  Tự chọn 1: 

Chuyên đề Văn 

học Việt Nam 

(Chọn 3 trong số 8 

môn học sau) 

  6     

33 Đọc hiểu văn bản 

văn học dân gian 

Việt Nam ở trường 
trung học phổ 

thông 

(TCBB) 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Củng cố kiến thức về các thể loại văn học dân gian, các văn bản văn học dân gian trong chương trình trung học phổ thông, bao gồm tác 
phẩm văn học dân gian Việt Nam và một số tác phẩm, đoạn trích văn học dân gian nước ngoài. 

- Bổ sung kiến thức lí thuyết đọc hiểu văn bản văn học và vận dụng linh hoạt trong việc thực hành đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 

2. Kĩ năng 
- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 

- Nâng cao kĩ năng “tự đọc”, tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Thấy được vai trò, ý nghĩa của việc đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 

4. Năng lực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm. 

34 Đọc hiểu văn bản 

văn học Việt Nam 
trung đại ở trường 

trung học phổ 

thông 
(TCBB) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  
Có kiến thức về các văn bản tác phẩm được giảng dạy trong chương trình phổ thông (tác giả, xuất xứ, đặc sắc nghệ thuật…) 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận tác phẩm văn học trung đại 
- Kĩ năng giảng dạy văn học trung đại 

- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực nghiên cứu văn học  

- Năng lực giảng dạy  

- Năng lực hợp tác  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Đọc hiểu văn bản 

văn học Việt Nam 

hiện 
đại ở trường trung 

học phổ thông 

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1. Kiến thức:  

- SV cần nắm vững kiến thức đọc - hiểu tác phẩm văn học theo đặc trưng môn học, đặc trưng thể loại; nắm vững Chương trình Văn học 
Việt Nam hiện đại ở PTTH. 

- Môn học sẽ trang bị cho SV kiến thức cơ bản về những tác phẩm, đoạn trích của văn học Việt Nam hiện đại ở PTTH, giúp người học 

có những tri thức về môn học, chủ động với việc dạy học phần văn học Văn học Việt Nam hiện đại ở THPT, chủ động tiếp cận với nghề. 

2. Kĩ năng:  

- Môn học sẽ rèn luyện cho SV các kĩ năng dạy học đọc - hiểu văn bản văn học với trọng tâm là đọc - hiểu các văn bản văn học Việt 

Nam hiện đại ở PTTH. 
- Sinh viên thực hành thiết kế các bài soạn dạy đọc - hiểu, tổ chức các hoạt động đọc - hiểu văn bản văn học hiện đại Việt Nam ở PTTH. 

3. Thái độ  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình chiếm lĩnh văn bản . 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận  

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tìm hiêu tác phẩm 
văn học chữ Hán ở 

nhà trường phổ 

thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 
- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác phẩm Hán 

văn được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản (tra cứu từ ngữ, dịch nghĩa, sưu 

tầm và nhận xét các bản dịch thơ trên cơ sở đối chiếu với nguyên tác, đặt văn bản các tác phẩm trong mối tương quan so sánh, bình luận, 
đánh giá giá trị của từng tác phẩm.…), từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện 

hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra 

cứu và minh giải những văn bản chữ Hán ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 
- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành. 
- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, có ý 

thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể 
hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan. 

- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi 
dậy hứng thú của người học (tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, sáng tác thơ Đường luật, ngâm thơ…) 

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán 

trong tiếng Việt. 

37 Thơ Nôm Đường 
luật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thơ Nôm Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại từ phương 

diện lịch sử phát triển đến cấu trúc thể loại, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại.  
- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy thơ 

Nôm Đường luật trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh.  

2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thơ Nôm 

Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại. 

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm thơ Nôm Đường luật trong nhà trường. 
3. Thái độ 

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực  

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Truyện thơ Nôm 

trong văn học Việt 

Nam trung đại 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về thể loại truyện thơ Nôm trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết 

thế kỷ XIX. 
- Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm tiêu biểu của thể loại, từ đó có thể giảng dạy thuần thục các tác phẩm, đoạn trích 

trong chương trình Phổ thông. 

2. Kỹ năng 
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện thơ Nôm trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. 

- Nắm chắc đặc trưng thể loại. 

- Có khả năng giảng dạy được các tác phẩm tiêu biểu, các đoạn trích của văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX cho học sinh 
phổ thông. 

3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực  

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp, liên môn trong nhà trường Phổ thông.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực nghiên cứu khoa học: trên cơ sở được trang bị đầy đủ và chuyên sâu các kiến thức về thể loại truyện thơ Nôm, SV có thể chủ 
động tiếp cận và tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề nghiên cứu khoa học mới mẻ, đáp ứng yêu cầu sáng tạo và đổi mới.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá: giúp SV có năng lực kiểm tra, đánh giá việc học tập, nghiên cứu môn học, đồng thời có thể kiểm tra, đánh 

giá đối với các đối tượng học tập khác. 
- Năng lực hợp tác: thông qua các hoạt động dạy, học, semina, thảo luận giúp SV có năng lực hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, 

biết tổ chức hợp tác và hợp tác thành công các hoạt động trong giảng dạy cũng như trong đời sống. 

39 Truyện ngắn Việt 
Nam 1930-1945 

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 
1. Kiến thức 

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát 

triển, thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn 
này. 

- Sinh viên có được kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu. 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo 
viên trong tương lai. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau 
- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá. 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhớm 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Thơ Việt Nam sau 

1975 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của chuyên đề: các khái niệm, các luận điểm… liên quan đến thơ Việt Nam sau 1975. 
- Giải thích được quy luật vận động của thơ Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa 

ngày nay. 

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tiếp nhận văn học. 
- Năng lực dạy học  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực tự học 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2: Chuyên đề Ngôn ngữ (Chọn 3trong số 8 môn học sau) 7     

41 Văn bản và kỹ 

năng tạo lập các 

kiểu văn 
bản (TCBB) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:  

1. Kiến thức 

    Trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về văn bản nói chung và những tri thức khái quát về các loại văn bản (gồm văn 
bản phân loại theo phương thức biểu đạt và văn bản phân loại theo phong cách chức năng) và đặc điểm của các loại văn bản nói trên. 

2. Kĩ năng 

 -  Rèn luyện cho người học kĩ năng tạo lập văn bản; nâng cao năng lực giao tiếp bằng lời và giao tiếp bằng văn bản. 
 -  Rèn luyện cho người học năng lực dạy học tích hợp. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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 -  Qua hoạt động thực hành, môn học còn rèn cho người học một số thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, giải thích… 
3. Thái độ 

 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các thao tác tạo lập văn bản. 

 -  Có ý thức tự giác nâng cao nhận thức của bản thân về mọi vấn đề của đời sống (chính trị, lối sống, lập trường, quan điểm thẩm mĩ…). 
 -  Nâng cao năng lực thẩm mĩ, trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 
lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học), năng lực dạy học theo hướng tích hợp 

-  Những năng lực đặc thù: Qua hoạt động tạo lập văn bản, môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù, đó là năng lực 

ngôn ngữ (bao gồm kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản (nói và viết); nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng lời và văn bản; nâng cao năng lực 
thẩm mĩ, trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực. 

42 Đọc hiểu văn bản 

từ góc độ ngôn 
ngữ 

(TCBB) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:  

1. Kiến thức 
Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các quan niệm và cách đọc hiểu văn 

bản.Đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 
Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích,  kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn 

bản. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực 
Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kỹ thuật đánh giá kết quả 

đọc hiểu văn bản. 

  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Phát triển kĩ năng 

giao tiếp bằng 

tiếng 
Việt 

Kết thúc môn học, sv phải đạt được 

1. Kiến thức 

Khái quát những tri thức khoa học và hệ thống về giao tiếp, vai trò, mục đích, ý nghĩa của giao tiếp, thấy được các nhân tố chi phối một 
sự kiện giao tiếp, sự can thiệp của yếu tố giới trong giao tiếp và cách lựa chọn ngôn ngữ để giao tiếp có hiệu quả. 

2. Kĩ năng 

Giúp người học có kĩ năng xây dựng chiến lược giao tiếp, kế hoạch giao tiếp và làm chủ các tình thế giao tiếp trong môi trường sư phạm 
cũng như ngoài xã hội. 

3. Thái độ 

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập 
- Trách nhiệm học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực 

Người học có năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năng (nghe, nói, đọc, 
viết) trong giao tiếp bằng tiếng Việt..  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Hành vi ngôn ngữ 

và việc sử dụng 
hành vi ngôn ngữ 

trong truyện ngắn 

Việt Nam 
giai đoạn 1930-

1945 

Kết thúc môn học. sv phải đạt được:  

1. Kiến thức 
Nắm được những tri thức lý luận cơ bản về lí thuyết hành vi ngôn ngữ và thấy được hiệu quả của việc sử dụng các hành vi ngôn ngữ 

trong truyện ngắn Việt Nam hiện đạigiai đoạn 1930-1945.   

2. Kĩ năng 
Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc phân tích truyện ngắn. Bên cạnh đó biết cách lí giải sự xuất hiện của các hành vi 

ngôn ngữ trong một số truyện ngắn tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 1930-1945.  

3. Thái độ 
Có ý thức sử dụng chuẩn mực và sáng tạo các hành vi ngôn ngữ trong tiếp nhận cũng như trong tạo lập văn bản. Bên cạnh đó rèn luyện 

khả năng tự học, tự nghiên cứu và thái độ yêu quý tiếng Việt cho sinh viên. 

Có thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập 
4. Năng lực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Người học có năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năngphân tích văn bản thông qua các tác 
phẩmtruyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945.   

45 Tiếng Việt thực 

hành 

Kết thúc môn học, sv phải đạt được:  

1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn 
đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học 

một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập 
văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên 

cứu. 

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 
trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt 

ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 
tập, nghiên cứu 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Tiếng Việt cho 

người nước ngoài 

Kết thúc môn học, sv đạt được:     

1. Kiến thức  
-  Hiểu được mục đích, nhiệm vụ, các thao tác cần có trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.  

-  Nắm được những kiến thức ngôn ngữ học về tiếng Việt và tri thức văn hóa của người Việt vào giảng dạy.  

-  Nắm được các lĩnh vực cần giảng dạy cho người nước ngoài khi học tiếng Việt: cách phát âm, giao tiếp của người Việt, các chủ đề cần 
đưa vào giảng dạy nhằm giúp người học có thể nhanh chóng nắm bắt được tiếng Việt và ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày một cách 

hiệu quả nhất. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng kiến thức ngôn ngữ học để truyền đạt cho người nước ngoài những tri thức về tiếng Việt. 

-  Biết cách truyền đạt nội dung từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt giúp người nước ngoài có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một 

cách nhanh chóng và hiệu quả.  

-  Biết cách luyện cho người học tiếng Việt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

-  Biết vận dụng một số tri thức văn hóa xã hội cơ bản để giải thích vấn đề ứng dụng ngôn ngữ.   

-  Biết nhận diện và chữa các lỗi của người nước ngoài khi học tiếng Việt: lỗi phát âm, lỗi dùng từ, lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. 
-  Bước đầu có thể thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo mục đích và thời lượng khác nhau. 

3. Thái độ 

-  Nhận thức được vai trò của tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.  
-  Nhận thức được vai trò của giáo viên trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt. 

-  Ý thức được khó khăn của học viên do loại hình ngôn ngữ, văn hóa để có phương pháp giảng dạy phù hợp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt cho người nước ngoài), 

năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù đó là phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, 
đọc, viết của người nước ngoài khi học tiếng Việt để họ không chỉ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách hiệu quả mà còn có được 

những hiểu biết về phông văn hóa, xã hội, lịch sử, phong tục… riêng của người Việt.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Từ Hán Việt và 
việc giảng dạy từ 

Hán Việt 

    Kết thúc môn học, sv phải đạt được:  
1 Kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt, đặc điểm của từ Hán Việt, các cách 

thức mượn từ Hán Việt, quan điểm chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng về mặt từ ngữ đối với khu vực từ Hán Việt. 

2 Kĩ năng:  
-  Kĩ năng nhận diện, mở rộng và sử dụng từ Hán Việt. 

- Kĩ năng dùng từ Hán Việt đúng nghĩa, đúng chỗ, đúng kiểu cấu tạo, dùng từ Hán Việt trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.  

3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu về từ Hán Việt. Bồi dưỡng thái độ yêu quý 
và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng từ Hán Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Ngôn ngữ đối 
chiếu 

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho người học kĩ năng nhận diện những đặc điểm về ngữ âm, từ vưng - ngữ nghĩa và đặc biệt là  ngữ pháp 
tiếng Việt bằng cách đối chiếu với các ngôn ngữ khác. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và phương 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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pháp đối chiếu ngôn ngữ, các đồng nhất và khác biệt của các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Giúp người học biết vận 
dụng kiến thức đã học để lí giải, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong thực tế sử dụng.  

2. Kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các ngữ liệu ngôn ngữ và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ, kĩ năng sử dụng chuẩn 

mực tiếng Việt trong mọi lĩnh vực của hoạt động giao tiếp. 
3. Thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu ngôn ngữ. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn 

trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực: hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng ngoai ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp hàng ngày nhất là 
trong học tập, nghiên cứu 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 3: 

Chuyên đề Lý 

luận văn học 

(Chọn 3 trong số 8 

môn học sau) 

  6     

49 Tiếp nhận văn học 

và phương pháp 

tiếp nhận tác phẩm 
văn học (TCBB) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học 
với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động 

tiếp nhận văn học. 

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu như: Tiếp nhận văn học từ lý thuyết tiểu sử tác giả; từ lý thuyết xã hội học 
Mác-xít; từ lý thuyết thi pháp học; từ góc nhìn  văn hóa; từ lý thuyết ngôn ngữ học và ký hiệu học; từ lý thuyết nữ quyền… Ở mỗi 

phương pháp tiếp nhận này, sinh viên cần nắm bắt được các vấn đề như: ý nghĩa của việc tiếp nhận; những đặc điểm; nguyên tắc của 

việc tiếp nhận; quy trình tiếp nhận. 
- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 

phương pháp song song. 

2. Kĩ năng 

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận 

khác nhau. 

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua 
lịch sử tiếp nhận). 

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 

- Phát triển năng lực hợp tác (với giảng viên qua trao đổi bài học; với sinh viên khác qua làm việc nhóm…) 
- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học (qua các bài tập nhóm; bài tập cá nhân; bài tập lớn; đề tài nghiên cứu…) 

- Rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học ngữ văn (dùng power point; mindmap trong các phần tiếp nhận dưới góc nhìn văn 
hóa, ký hiệu, biểu tượng…) 

- Phát triển tư duy phản biện thông qua việc tranh luận về lịch sử tiếp nhận của một số hiện tượng văn học phức tạp. 

3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, cầu thị trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Có ý thức làm chủ tư liệu để tiếp nhận những tri thức mới. 

- Có ý thức độc lập, tự chủ, không lệ thuộc vào kinh nghiệm tiếp nhận của thế hệ trước khi tiếp nhận văn học. 
4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

Năng lực kiểm tra, đánh giá  
Năng lực hợp tác 

Năng lực tự học  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Văn học và các 
loại hình nghệ 

thuật (TCBB) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, nghệ thuật tạo hình. Thấy được vai trò của nghệ thuật 

trong đời sống. 
- Hiểu được những vấn đề cơ bản về loại hình âm nhạc như: khái niệm, đặc trưng chất liệu, các thuộc tính của âm nhạc, hình tượng âm 

nhạc, các thể loại phổ biến… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Phân tích được sự liên quan mật thiết và sự tương tác giữa văn học với âm nhạc . 
- Khảo sát và phân tích được các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng giữa văn học và âm nhạc có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về nghệ thuật tạo hình như: chất liệu; các loại hình nghệ thuật tạo hình; các yếu tố tạo hình; đặc trưng 

của hình tượng trong nghệ thuật tạo hình. 
- Nắm bắt được mối quan hệ giữa văn học với nghệ thuật tạo hình: sự tương đồng, sự khác biệt giữa chúng. 

- Phân tích được tính tạo hình trong văn học về các phương diện như: vị trí, chức năng, biểu hiện, các phương thức và biện pháp tạo 

hình trong văn học. 
- Thấy được sự ảnh hưởng của văn học đến nghệ thuật tạo hình và ngược lại. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo về các loại hình nghệ thuật dựa trên nền tảng của những loại hình nghệ thuật 

khác. 
- Kỹ năng thuyết trình 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo  

4.  Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực cảm thụ văn học và các loại hình nghệ thuật khác 

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật 

- Năng lực sáng tạo nghệ thuật 
- Năng lực giáo dục 

- Năng lực thích ứng hoàn cảnh 

- Năng lực tổ chức hoạt động, sự kiện 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

51 Tiếp cận tác phẩm 
văn học trong nhà 

trường phổ thông 

từ các phạm trù 
thẩm mĩ 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm khoa học, hiểu được cách thức tiếp cận tác phẩm 

văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù thẩm mĩ để khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất. 
- Hiểu được bản chất thẩm mĩ của văn học, tính sáng tạo của văn học. 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông để tiến hành giáo dục thẩm mĩ qua các bài giảng văn học. 
2. Kĩ năng 

- Phân tích được những biểu hiện của cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là 

các tác phẩm văn học trong nhà trường. 
- Từ việc nắm được đặc trưng các phạm trù thẩm mĩ, người học phải biết cách tổ chức tiếp cận, giảng dạy các tác phẩm văn học, nhất là 

những tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù mĩ học. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng thuyết phục người khác 
- Kỹ năng định giá thẩm mĩ 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hình thành cho bản thân một thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh, một lí tưởng thẩm mĩ tốt đep để vươn tới. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như : cái chân, thiện, mĩ. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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4  Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực đánh giá thẩm mĩ 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ 
- Năng lực sáng tạo thẩm mĩ 

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

52 Tiếp nhận tác 
phẩm thơ trong 

trường THPT theo 

đặc trưng thi pháp 
thể loại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm bắt được những vấn đề chung về thi pháp học và thi pháp thể loại. 

- Nắm bắt được các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến chuyên đề. 
- Hiểu và phân tích được các khái niệm cơ bản của thi pháp thơ như: quan niệm nghệ thuật về con người, không gian nghệ thuật, thời 

gian nghệ thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, thể thơ...  

- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu thi pháp thể loại vào nghiên cứu văn học để học tập, nghiên cứu, giảng dạy các tác phẩm thơ 
ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
- Kỹ năng thuyết trình 

- Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có thể vững vàng về kiến thức, tự tin hơn. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực cảm thụ văn học, đặc biệt là cảm thụ thơ 
- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình thơ 
- Năng lực giảng dạy thơ  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tiếp nhận tác 

phẩm truyện và kí 
trong trường 

THPT theo đặc 

trưng thi pháp thể 
loại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học 

mang thi pháp và các phạm trù thi pháp. 

- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”. 
- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện trong nhà trường phổ thông từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi 

pháp của truyện. 

- Hiểu được khái niệm về tác phẩm kí văn học; nhận thức được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm kí trong nhà trường phổ thông từ thi 
pháp thể loại. 

- Nắm vững các bình diện tthi pháp của loại tác phẩm kí. 

2. Kĩ năng  
- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện và thi pháp kí văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các 

tác phẩm văn học thuộc thể loại truyện và kí, nhất là các tác phẩm truyện và kí trong trường phổ thông. 

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện và kí vào các giờ dạy môn Lý luận văn học ở phổ thông (ở những phần kiến 
thức có liên quan). 

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 
được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 
cận và sự đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng.  

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm… 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 
nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

54 Tiếp nhận tác 

phẩm kịch trong 
trường 

THPT theo đặc 

trưng thi pháp thể 
loại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Nắm được cách tiếp cận các vấn đề thuộc về thi pháp thể loại. 

- Nắm được một số đặc trưng của kịch nhìn từ thi pháp thể loại. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng kiến thức của môn học để có thể phân tích được thi pháp các tác phẩm được trích dạy trong nhà trường.  

- Rèn luyện các kỹ năng sư phạm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, 

sáng tạo.  

- Rèn luyện được một số kĩ năng khác như kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… Đây cũng là những kĩ năng cần 

thiết cho một sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

3. Thái độ 
- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm kịch trong nhà trường phổ thông. Qua đó, hiểu thêm đặc trưng về thi pháp 

thể loại, thêm hiểu những tác phẩm kịch được trích dạy từ đó có tình yêu và sự đam mê với những tác phẩm này. Đây là tiền đề cần thiêt 

cho người giáo viên tương lai. 
4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

Năng lực kiểm tra, đánh giá  
Năng lực hợp tác 

Năng lực tự học  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Tiếp cận văn học 
từ lý thuyết văn 

học so 

sánh 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- SV hiểu được khái niệm văn học so sánh; thấy được sự khác nhau giữa văn học so sánh và so sánh văn học; nắm vững nguồn gốc và 

điều kiện hình thành của văn học so sánh, các trường phái văn học so sánh. 
- Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh; nắm được các loại hình nghiên cứu của văn học so 

sánh và đặc điểm của từng loại hình đó. 

- Thấy được phạm vi khảo sát và các chủ đề nghiên cứu cơ bản của văn học so sánh; nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận và 
các phương pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương diện lí thuyết của văn học so sánh vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác 
phẩm văn học thuộc mỗi nền văn học khác nhau trên thế giới. 

- Biết ứng dụng lối tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh vào những bài giảng văn trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học 

sinh thấy được sự sáng tạo độc đáo của mỗi nhà văn thuộc các nền văn học dân tộc khác nhau trên thế giới; thấy được sự tương đồng, 
khác biệt và sự giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau giữa những nền văn học này. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu và phê bình văn học, các hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, 
các công tác văn hóa – xã hội khác… 

3. Thái độ 

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học. 
- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sau này SV trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 
đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

56 Phê bình văn học 
và vấn đề thẩm 

bình 

văn học trong nhà 
trường phổ thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học. 

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các 
loại cơ bản của phê bình văn học. 

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường 

phái - phương pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa lịch sử, phê 

bình xã hội học mác xít, phê bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái… 

- Hiểu được khái niệm thẩm bình văn học và ý nghĩa của thẩm bình văn học trong trường phổ thông; thấy rõ vai trò, ý nghĩa của phê 

bình văn học đối với hoạt động thẩm bình văn học trong nhà trường phổ thông. 
2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học nói chung và đặc biệt là 

những tác phẩm văn học trong trường THPT nói riêng. 
- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 

được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  
3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 
cận và sự đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở 

nên mới mẻ, hấp dẫn hơn theo thời gian. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 
hội… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 4: Chuyên đề Văn học nước ngoài (Chọn 03 trong 08 môn học sau) 6     
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57 Đọc hiểu các văn 

bản văn học 

phương 

Đông ở nhà trường 
phổ thông (TCBB) 

1. Kiến thức: 
- Nắm được vị trí, vai trò của các tác giả, tác phẩm văn học phương Đông trong nhà trường phổ thông. 

- Chỉ ra được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản văn học phương Đông trong nhà trường phổ thông. 

- Đọc hiểu các văn bản trong mối liên hệ chặt chẽ giữa đoạn trích với tác phẩm, giữa tác phẩm được chọn giảng dạy với các tác phẩm 
khác của nhà văn, với trào lưu sáng tác, thời đại… để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ 

năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai 

2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Đọc hiểu các văn 

bản văn học 

phương 
Tây, Mĩ la tinh ở 

nhà trường phổ 

thông (TCBB) 

1. Kiến thức 

- Nắm được vị trí, vai trò của các tác giả, tác phẩm văn học Phương Tây và Mỹ Latinh trong nhà trường phổ thông. 

- Chỉ ra được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản văn học Phương Tây và Mỹ Latinh trong nhà trường phổ thông. 
- Đọc hiểu các văn bản trong mối liên hệ chặt chẽ giữa đoạn trích với tác phẩm, giữa tác phẩm được chọn giảng dạy với các tác phẩm 

khác của nhà văn, với trào lưu sáng tác, thời đại… để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ 

năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai 
2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

59 Tiểu thuyết 
phương Tây thế kỷ 

XIX 

1. Kiến thức 
- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX 

nói riêng; các tiền đề cho sự bùng nổ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX; sự kế thừa và cũng như những đổi mới lớn lao của tiểu 

thuyết Phương Tây thế kỉ XIX để đi đến hoàn thiện thể loại; biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tiểu thuyết 
gia tiêu biểu. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực: 
- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX và một 

số tác giả tác phẩm tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

60 Tiểu thuyết Trung 

Quốc đương đại 

1. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống tiểu thuyết Trung Quốc đương đại. 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp cho văn học Trung Quốc của tiểu thuyết đương đại. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết đương đại Trung Quốc, đặc biệt là 

những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 

 2. Kỹ năng:  
- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 

của tiểu thuyết đương đại Trung Quốc, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm tiểu thuyết đương đại Trung Quốc 
trong nhà trường. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 
cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Văn học hậu hiện 

đại 

1. Kiến thức 

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của văn học hậu hiện đại trong văn học Âu - Mỹ và một số quốc gia châu Á, sự ảnh 

hưởng của nó đối với văn xuôi các quốc gia khác trên thế giới.  
2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học hậu hiện đại và một số tác giả tác 
phẩm tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Văn học dịch và 

lựa chọn văn bản 

văn 
học dịch trong 

trường phổ thông 

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch và việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Namvà các văn bản văn học 
dịch trong chương trình Ngữ Văn phổ thông. 

2. Kĩ năng 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu) các văn bản văn học dịch, đặc biệt là các văn bản văn học dịch trong chương trình 
Ngữ Văn phổ thông. 

- Có khả năng lựa chọn văn bản dịch trong chương trình Ngữ Văn phổ thông qua việc tiếp nhận và xử lí thông tin từ việc nghiên cứu văn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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học dịch tại Việt Nam.  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học, tình yêu, niềm say mê văn học dịch. 
4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học dịch trong nhà trường 

phổ thông. 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

63 Nghệ thuật truyện 
ngắn A.P.Sê-khốp 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm được những điểm cơ bản, độc đáo của nghệ thuật truyện ngắn A.Sêkhôp. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về truyện ngắn Người trong bao và việc giảng dạy tác phẩm này trong chương trình phổ thông.  
2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa truyện ngắnNgười trong bao (chuyển thể kịch bản, dàn dựng kịch, 

nhập vai diễn,…). 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của truyện ngắn Sêkhôp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Tiểu thuyết Nhật 

Bản 

1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử tiểu thuyết Nhật Bản từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi đạt được đỉnh cao bằng 

giải thưởng Nobel văn chương. 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết  với văn học Nhật Bản và văn học thế giới. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết  Nhật Bản, đặc biệt là những tác gia 

và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 

 2. Kỹ năng:  
- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích tác…) phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 

của tiểu thuyết Nhật Bản, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học tiểu thuyết Nhật Bản trong nhà trường. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 
- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III. Khối kiến thức nghiệp vụ 36     

  Bắt buộc   32     

65 Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm thường 

xuyên 

Tăng cường năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên để đáp ứng thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng mục tiêu dạy học 

phát triển năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 



1777 

 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

1. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 
thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 

sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  
- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, 

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, 

dạy học…   

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, 

giáo dục khi đi thực tập sau này.  

  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Những  vấn  đề  

chung  về  giáo  

dục  học 
(Giáo dục học 1) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

1. Kiến thức: 

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  
+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  

+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  
+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  

+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 
- Kĩ năng học tập hợp tác;  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  
- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  

- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 
- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 
huyết với nghề;  

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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68 Tâm lý học sư  

phạm và tâm lý 

học lứa tuổi THPT 

(Tâm lý học 2) 

1. Kiến thức 
Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 

viên THPT 
2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay 
nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 

lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Lý luận dạy học và  
lý luận giáo dục ở 

trường THPT 

(Giáo dục học 2) 

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên: 
1. Kiến thức:  

- Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (theo nghĩa hẹp);  

- Biết được vai trò, nhiệm vụ và những kĩ năng nghề nghiệp của người giáo viên chủ nhiệm nhiệm lớp và giáo viên bộ môn trong nhà 
trường phổ thông.  

2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề; 

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học 

và giáo dục sau này.        

3. Thái độ:  

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp.  
- Chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề; 

- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 
+  Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Môn Ngữ văn ở 

nhà trường phổ 
thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Có những kiến thức cơ bản về lí luận dạy học Ngữ văn từ mục tiêu, nhiệm vụ, hệ thống tri thức, quy luật của dạy học môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bói cảnh mới 
- Phân tích và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Ngữ văn ở trường phổ thông....  

2. Kĩ năng 

- Tổ chức dạy học môn Ngữ văn 
- Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình môn Ngữ văn 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
- Tư duy sáng tạo 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực sáng tạo trong quá trình học tập 
- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, 

đạo đức đáp ứng yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực 
- Năng lực dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông 

- Năng lực phát triển chương trình môn học Ngữ văn 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

- Năng lực tự học 

71 Phương pháp dạy 
học đọc hiểu văn 

bản 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 
1. Kiến thức 

- Hiểu được những tri thức lí luận cơ bản về văn bản, văn bản VH và hệ thống phương pháp tổ chức học sinh đọc hiểu các loại VB và 

VBVH trong trường THCS và THPT 
- Trình bày được các PPDH đọc hiểu VB trong chương trình phổ thông và các hoạt động cơ bản trong giờ dạy từng kiểu bài; biết được 

cách tổ chức dạy học đọc hiểu VBVH theo hướng phát triển năng lực cho học sính 

2. Kĩ năng: 
- Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc thiết kế dạy học đọc hiểu VB ở trường THPT theo tinh thần mới 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

3. Thái độ 
- Có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu VB theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của học sinh 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới 

4. Năng lực 
 Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực dạy học đọc hiểu VB theo đặc trưng thể loại 

- Năng lục hợp tác 

- Năng lực  sử dụng CNTT trong dạy học 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Phương pháp dạy 

tạo lập văn bản 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức  
+ Giúp sinh viên phát triển những tri thức cơ bản về của việc tạo lập văn bản. Từ đó biết và vận dụng được các phương pháp, thủ pháp, 

các phương tiện được sử dụng trong quá trình dạy học tạo lập văn bản trong nhà trường.   

 + Nắm được các kiểu bài dạy học làm văn trong chương trình phổ thông, các hoạt động cơ bản trong giờ dạy từng kiểu bài; nắm được 
cách tổ chức dạy học làm văn theo hướng tích hợp. 

 + Sinh viên còn biết hướng dẫn học sinh có thể rút ra những bài học đạo đức, những kỹ năng sống trong quá trình học tạo lập văn bản 

trong nhà trường. 
2. Kĩ năng 

+ Người học có những kỹ năng cơ bản: phân tích chương trình, đánh giá, nhận diện các loại bài tập, vận dụng vào hoạt động soạn và 

giảng, các bộ phân tri thức của Làm văn trong nhà trường THPT; ra đề kiểm tra đánh giá năng lực tạo lập văn bản cho học sinh. 
+ Đánh giá được nội dung chương trình Làm văn ở trường THPT (có mở rộng sang Tiểu học và THCS để đánh giá biểu hiện của việc 

xây dựng chương trình). 

 + Người học có những kỹ năng cơ bản sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học tạo lập văn bản  
3. Thái độ 

Hình thành thái độ nghiêm túc trong học tập, yêu nghề. 

4. Năng lực  
+ Năng lực dạy học tích hợp 

+ Năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

+ Năng lực đánh giá chất lượng học tập tạo lập văn bản     
 + Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

+ Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

73 Phương  pháp  dạy  
học  tiếng  Việt  

theo 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu được các các khái niệm cơ bản về năng lực, năng lực học sinh phổ thông, dạy học theo định hướng phát triển năng lực. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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định hướng phát 
triển năng lực học 

sinh 

- Giải thích được vai trò, nhiệm vụ của phân môn Tiếng Việt ở THPT.  
- Phân tích được nội dung dạy học tiếng Việt ở THPT.  

- Phân tích, đánh giá các nguyên tắc, phương pháp dạy học dạy học tiếng Việt ở THPT theo định hướng phát triển năng lực 

-  Phân tích được những vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt của học sinh.      
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung dạy học tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực.  

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực. 
- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

- Tích hợp. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học theo định hướng phát triển năng lực   

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tự học  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 Kiểm tra, đánh giá 

trong môn Ngữ 
văn 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Hiểu được các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nói chung và trong môn Ngữ văn nói riêng.   

- Giải thích được vai trò, mục đích, mục tiêu của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. 

- Phân tích được các tiêu chí chất lượng, kết quả học tập môn học Ngữ văn  

- Nêu và phân tích các hình thức, các loại công cụ kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn. 

- Trình bày được công dụng của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

2. Kĩ năng 
- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

-  Kĩ năng kiểm tra, đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo.. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tự học  

- Năng lực tính toán 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

75 Phương  pháp  

nghiên  cứu  khoa  
học  và khoa  học  

giáo  dục  chuyên  

ngành  Ngữ 
văn 

Kết thúc môn học, SV cần đạt: 

1. Kiến thức:  
Trang bị cho SV những hiểu biết cơ bản về :  

- Hệ thống khái niệm : khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp luận nghiên cứu văn học, 

phương pháp NCKH giáo dục, phương pháp NCKH sư phạm, phương pháp NCKH sư phạm ứng dụng. 
- Cơ chế, kĩ năng sáng tạo khoa học; lôgic tiến trình NCKH và những nội dung cơ bản của hoạt động NCKH (đề tài KH, đề cương 

NCKH, xây dựng khái niệm KH, suy luận KH, công bố và trình bày kết quả NCKH, đánh giá công trình KH).  

-  Hệ thống phương pháp NCKH chuyên ngành Ngữ văn và phương pháp NCKH giáo dục Ngữ văn. 
2.  Kỹ năng:  

Góp phần hình thành và phát triển các kĩ năng sau: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Kĩ năng nghiên cứu. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề. 

- Kĩ năng tư duy (khái quát hóa, trừu tượng hóa, phân tích, tổng hợp...) 

3. Thái độ: 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : Phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực NCKH   

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng 

- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo 
- Năng lực hợp tác 

76 Thực hành sư 

phạm  1 (công tác 
giáo dục) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được những điểm mới, cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và vị trí, vai trò, chức năng 
nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Biết được những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở nhà trường phổ thông  
- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   
* Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực quản lý hành vi của học 

sinh trên lớp học 

1 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

76 Thực hành sư 
phạm  1 (công tác 

giáo dục - tiếp) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
- Hiểu và trình bày được chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  

- Biết rõ những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT 

- Có tư thế, tác phong hợp chuẩn mực của người giáo viên nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng. 

- Chủ động rèn luyện để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người.   
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Hình thành và phát triển: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp, hợp tác; 

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; 

Năng lực tư vấn học đường; Năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

1 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

77 Thực hành sư 
phạm 2 (công tác 

giảng dạy 

bộ môn) 

Kết thúc học phần, SV cần đạt:  
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn.  

2.  Kỹ năng:  

Tiếp tục hình thành và phát triển các kĩ năng sau : 
- Kĩ năng phân tích Chương trình, SGK. 

- Kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học chung và đặc thù. 
- Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học. 

- Kĩ năng biên soạn giáo án. 

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục qua môn học. 
- Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học. 

- Kĩ năng kiểm tra, đánh giá. 

3. Thái độ : 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : Phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học   

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực giao tiếp  
- Năng lực tư duy 

- Năng lực hợp tác 

2 HK5 
và 

HK1 

năm 
4 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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78 Thực tập sư phạm 

1 
  3   Theo quy chế TTSP 

79 Thực tập sư phạm 

2 

  4   Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn 5: 

Nghiệp vụ sư 

phạm (Chọn 02 

trong số 08 môn 

học sau) 

  4     

80 Dạy học các 

chuyên đề định 
hướng nghề 

nghiệp ở THPT 

(TCBB) 

Kết thúc môn học, SV đạt được: 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nội dung của chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, khái niệm, các luận điểm khoa học.... 

- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của việc dạy học các chuyên đề tự chọn định hướng nghề nghiệp ở THPT, 

môn Ngữ văn 
- Phân tích được hệ thống các nguyên tắc dạy học; cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập các chuyên đề của 

HS 

2. Kĩ năng 
- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức 

- Tổ chúc dạy học và kiểm tra đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo 

3. Thái độ 

- Chủ động tích cực và sáng tạo trong quá trình học tập 
- Trách nhiệm,khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp úng yêu cầu đổi mới 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:  
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tự học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn Ngữ 
văn 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Hiểu được các khái niệm : học sinh giỏi; học sinh năng khiếu; học sinh có năng lực văn học; học sinh  giỏi Ngữ văn;…  

- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ của việc phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi Ngữ văn ở THPT. 

- Phân tích, vận dụng được hệ thống các biện pháp phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi môn Ngữ văn THPT.     
2. Kĩ năng 

- Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi 

- Nghiên cứu 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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82 Giáo  dục  kĩ  năng  

sống  trong  môn  

Ngữ 

văn ở nhà trường 
phổ thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung lý luận chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho HS bao gồm : quan niệm về kĩ năng sống; phân 

loại kĩ năng sống; tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống; những định hướng giáo dục kĩ năng sống cho HS. 
- Phân tích được khả năng, mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho HS trong môn Ngữ văn ở trường THPT.  

- Trình bày được các nguyên tắc, phương pháp tổ chức dạy học Ngữ văn tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho HS.     

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Dạy học tích hợp  

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học tích hợp.   

- Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

83 Phát  triển kĩ năng  
nói cho  học  sinh 

phổ 

thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản kĩ năng, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nói và các cơ sở lí thuyết của phát triển kĩ năng nói. 

- Hiểu được các nguyên tắc dạy học phát triển kĩ năng nói 
- Phân tích được cách thức rèn luyện, phát triển kĩ năng nói.  

2. Kĩ năng 

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tư duy sáng tạo. 

- Tích hợp. 

- Giao tiếp 
- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập. 

3. Thái độ 
-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới 

4. Năng lực : 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

-  Năng lực dạy học   
- Năng lực tính toán  

- Năng lực tư duy. 

- Năng lực giao tiếp 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

84 Tổ chức dạy học 
Ngữ văn theo Mô 

hình 

trường học mới tại 
Việt Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 
1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm “mô hình trường học mới”; cơ sở lý luận và những đặc trưng cơ bản của Mô hình trường học mới cấp THCS tại 

Việt Nam.   
- Giải thích được mô hình cấu trúc bài học, các hoạt động học của HS, cách thức tổ chức lớp học. 

- Trình bày được cách thức thiết kế kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam.    

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học  

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng 

85 PISA và  vấn đề  

đổi mới kiểm tra,  

đánh giá năng lực 
đọc hiểu của HS 

trong môn 

Ngữ văn 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản, nổi bật về PISA và quá trình tham gia đánh giá PISA của Việt Nam. 
- Giải thích được khung đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA, đặc biệt là các mức độ của năng lực đọc hiểu. 

- Phân tích được cấu trúc đề thi và cách mã hóa của PISA.     

2. Kĩ năng 
- Thiết kế đề thi và mã hóa theo phương pháp của PISA. 

- Vận dụng vào đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu của HS. 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

86 Giao tiếp sư phạm 1. Kiến thức 

 Nắm vững khái niệm giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm; đặc điểm và các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm ở trường phổ thông.  
2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức tiến hành được các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm, rèn luyện được kĩ năng giao tiếp sư phạm. 

3. Thái độ 
 Có thái độ đúng và tin tưởng về vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động sư phạm, tích cực và tự giác rèn luyện các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. 

4. Năng lực  
- Năng lực chung: sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp; thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác; thiết lập mối quan hệ với 

học sinh (chẩn đoán, đáp ứng, đánh giá…) để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp hiệu quả trong các tình huống dạy học và giáo dục học sinh. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

87 Kĩ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 

lựa chọn  và  phát  
triển nghề  nghiệp  

cho  học 

sinh THPT 

SV cần đat: 

1. Kiến thức: Mục tiêu của môn học là đáp  ứng nhu cầu  tự  học để  phát triển năng lực làm tư vấn hướng nghiệp  có nhạy cảm giới  cho 

sinh viên sư phạm trong quá trình thực tập và khi ra trường theo định hướng phát triển năng. Để  đạt được mục tiêu đặt ra,  bộ  tài liệu 
được  xây  dựng  trên  cơ  sở  kết  hợp  chặt  chẽ  giữa  lí  thuyết  và  thực  hành. Mô học này  sẽ  giúp sinh viên trường sư phạm có 

những kỹ năng cơ bản để có thể làm nhiệm vụ  tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT khi đi thực tập và khi đã ra trường bằng cách áp 

dụng năm giai đoạn,  sáu  kĩ năng  và  hai  liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh trung học. Qua đó, góp phần tích cực  
vào việc định hướng nghề  nghiệp và phân luồng hợp lí học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

2. Kĩ năng: Kỹ năng thực hiện các  hoạt động thực hành năm  giai đoạn, sáu  kĩ năng và hai  liệu pháp tư vấn hướng nghiệp cá nhân  

giữa tư vấn viên và người được tư vấn. 
3. Thái độ: Có ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu thích khi 

tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp.  

4. Năng lực : Giúp sinh viên định hướng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và có năng lực làm tốt công việc này ngay từ khi thực 
tập sư phạm.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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88 Tham vấn học 

đường 
SV cần đat được:  
1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang 

đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn 

học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 
thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 

đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 

nghề nghiệp trong giai đoạn này 
4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong 

một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết 

về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Khoá luận tốt 

nghiệp hoặc các 

chuyên 

ngành môn thay 

thế 

  7     

89 Khóa luận tốt 

nghiệp 

        

  Các chuyên 

ngành môn thay 

thế 

        

  Nhóm 1: Chọn 01 trong 02 môn sau 4     

90 Phát  triển  kỹ  

năng  sử  dụng  các  

phương pháp,  kĩ 
thuật  dạy học  

hiện  đại trong  giờ 

Đọc văn và Văn 
học sử 

1. Kiến thức:  

 - Củng cố, mở rộng, nâng cao những kiến thức lý thuyết về phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại. 

 - Trình bày được các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại có thể ứng dụng trong từng kiểu bài dạy đọc văn và văn học sử. 
2. Kĩ năng 

- Phát triển kỹ năng sử dụng PPDH, KTDH hiện đại trong giờ đọc hiểu văn và văn học sử. 

- Phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học. 
3. Thái độ 

- Có ý thức đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học hiện đại trong giờ đọc hiểu và văn học sử.  

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực : 

Môn học góp phần phát triển các năng lực nghề nghiệp chính sau : 

- Năng lực dạy học  
- Năng lực hợp tác  

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

91 Phát  triển kỹ năng 

sử dụng các 
phương pháp, kỹ 

thuật dạy học hiện 

đại trong giờ Làm 
văn và Tiếng Việt 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 

1. Kiến thức:  
  - Củng cố, mở rộng, nâng cao những kiến thức lý thuyết về phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại. 

  - Trình bày được các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại có thể ứng dụng trong từng kiểu bài dạy tiếng Việt và Làm văn.  

- Phân tích được cách thức sử dụng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học tiếng Việt và Làm văn. 
2. Kĩ năng. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng PPDH, KTDH hiện đại trong giờ tiếng Việt và Làm văn  

- Phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học 
3. Thái độ 

- Có ý thức đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học hiện đại  trong giờ tiếng Việt và Làm văn   

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực giao tiếp 
- Năng lực hợp tác 

  Nhóm 2: Chọn 01 trong các môn sau 3     

92 Từ tiếng Việt trong 

hệ thống và trong 
sử dụng 

1 Về kiến thức:  Môn học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, nền tảng của từ vựng tiếng Việt về các phương diện: 

cấu tạo, ý nghĩa, mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ. Bên cạnh đó, môn học cũng rèn luyện cho người học một số các biện pháp sử dụng 
từ đạt hiệu quả giao tiếp cao và rèn luyện kĩ năng lĩnh hội từ ngữ. Từ đó, giúp sinh viên nâng cao kĩ năng sử dụng từ trong lĩnh vực sư 

phạm và giao tiếp nói chung. 

2 Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng nhận diện từ xét về cấu tạo, giải thích ý nghĩa của từ, nắm được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ 
trong hệ thống. Đồng thời môn học cũng rèn luyện cho người học vận dụng các biện pháp sử dụng từ đạt hiệu quả giao tiếp, từ đó tránh 

được một số lỗi khi sử dụng từ.  
3. Thái độ 

 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các thao tác sử dụng từ ngữ. 

 -  Nâng cao năng lực thẩm mĩ, trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 

lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học), năng lực dạy học theo hướng tích hợp (dạy học từ 
ngữ gắn với đặc thù văn hóa) 

-  Những năng lực đặc thù: Qua hoạt động tạo lập văn bản, môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như kĩ năng sử 

dụng từ ngữ, trau dồi việc sử dụng ngôn ngữ theo hướng chuẩn mực. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

93 Câu tiếng Việt và 
các phương diện 

liên kết câu 

   Kết thúc môn học, sv phải đạt được:   
1. Kiến thức  

-  Nắm được những kiến thức cần yếu về câu, nhận thức được một cách khái quát ba bình diện của câu (ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng) 

và mối quan hệ giữa ba bình diện ấy. 
-  Nắm được cấu tạo ngữ pháp của câu tiếng Việt: các thành phần ngữ pháp, các kiểu cấu tạo ngữ pháp của câu. 

-  Nắm được các thành phần trong cấu trúc nghĩa của câu: cấu trúc nghĩa miêu tả với các loại vị tố và các vai nghĩa, các loại nghĩa tình 

thái và biểu hiện của chúng trong câu tiếng Việt. Đồng thời xác định được mối quan hệ giữa cấu trúc vị tố - tham thể với cấu trúc ngữ 
pháp của câu: tương quan giữa các thành tố trong cấu trúc vị tố - tham thể và các thành phần ngữ pháp của câu.    

-  Nắm được các kiến thức về liên kết câu (liên kết nội dung và liên kết hình thức) trong việc hình thành cấu trúc nghĩa cho đoạn văn, 

văn bản. 
2. Kĩ năng 

-  Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau. 

-  Biết phân tích câu theo ba bình diện. 
-  Biết nhận diện các phư¬ơng thức liên kết câu trong việc tạo cấu trúc nghĩa cho đoạn văn, văn bản. 

-  Biết nhận diện và phân tích các kiểu lỗi về cấu trúc và liên kết câu.   

3. Thái độ 
-  Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích tiếng Việt, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng của người Việt và gìn 

giữ sự trong sáng của tiếng Việt.  
-  Thấy được nét đặc thù cũng như cái hay, cái đẹp trong cách tạo câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Từ đó, có 

thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong thực tế giao tiếp và trong  văn bản. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt nói chung và câu tiếng 

Việt nói riêng), năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

94 Văn học đời 

Đường 

1. Kiến thức: 

-  Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học đời Đường với văn học Trung Quốc nói riêng và  văn 
học thế giới nói chung. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học đời Đường , đặc biệt là những tác gia và 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 
2. Kĩ năng: 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

95 Văn học lãng mạn 

và hiện thực 
phương Tây thế kỷ 

XIX 

1. Kiến thức 

- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của văn học Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX; 
các tiền đề cho sự phát triển của văn học Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX; biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác 

phẩm của một số tác giả tiêu biểu của văn học Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ XIX. 

2. Kĩ năng 
- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của Lãng mạn và Hiện thực Phương Tây thế kỉ 

XIX và một số tác giả tác phẩm tiêu biểu. 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

96 Những vấn đề cơ 
bản của lý luận 

văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lí luận văn học như: 

- Đối tượng, nội dung đặc thù của văn học, những vấn đề liên quan đến hình tượng nghệ thuật trong văn học như: Khái niệm, đặc điểm, 

ý nghĩa… 
- Nắm được chức năng, giá trị của văn học, ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của văn học đối với đời sống. 

- Thấy được văn học là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có khả năng khai thác riêng biệt đối với đời sống, khả năng khai thác riêng đó 

xuất phát từ chính chất liệu ngôn từ. 
- Nắm được khái niệm tác phẩm văn học, mối liên hệ và sự khác biệt giữa văn bản văn học với tác phẩm văn học, các yếu tố trong cấu 

trúc nội tại của tác phẩm văn học. 

- Nắm được cách phân chia thể loại và những đặc điểm của một số thể loại chính. 
- Nắm được một số khái niệm như : phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật, trào lưu, kiểu sáng tác, những  nguyên tắc sáng tác 

của một số phương pháp sáng tác nổi bật trong tiến trình văn học. 

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu khoa học; Giải quyết vấn đề học tập; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng khai thác và xử lí thông tin; 

Kỹ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học; Kỹ năng lập kế hoạch học tập, công tác 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo  
- Tự giác trong học tập 

4. Năng lực: 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Năng lực giải quyết các tình huống trong học tập; Năng lực cảm thụ văn học  
- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

- Năng lực giao tiếp 

97 Vấn đề nghiên cứu 

phong cách của 

một số tác giả văn 
học Việt Nam hiện 

đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1 Kiến thức:   

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về phong cách nghệ thuật cá nhân. 
+ Thấy được ý nghĩa, giá trị, những mối quan hệ liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn. 

+ Thấy được và hiểu sâu sắc những nhân tố tạo thành phong cách nghệ thuật cá nhân, những dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật. 

+ Nắm được những nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của một số tác gia văn học tạo cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu về mỗi tác 
gia đó. 

2 Kỹ năng:  

- Nghiên cứu khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 
- Kỹ năng thuyết trình 

- Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến kiến thức đã học, và vận dụng hệ thống 

lí thuyết đã tiếp nhận để phân tích vấn đề một cách thấu đáo. 
-  Kỹ năng phân tích các dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật của một tác giả văn học. 

3. Thái độ học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo.  

- Hình thành ở sinh viên một thái độ học tập nghiêm túc với tinh thần tự giác cao trong quá trình đào tạo. 

-  Rèn luyện ý thức chuyên cần của sinh viên không chỉ trên lớp mà còn tự học ở nhà. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình văn học 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực giáo dục 

- Năng lực giao tiếp 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

98 Thơ ca Việt Nam 
thế kỷ XVIII - nửa 

đầu thế kỷ XIX và 

định hướng tiếp 
nhận 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức:  

- Nắm được  đặc trưng hình thức các thể loại thơ Đường luật, ngâm khúc, hát nói, truyện thơ Nôm. 

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về thành tựu đỉnh cao của thơ ca trung đại Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX. 
- Nắm vững các tác giả, tác phẩm thơ tiêu biểu. 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu thơ ca Việt Nam thời trung đại. 
- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 
- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực nghiên cứu văn học 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

99 Đóng góp của 
phong trào Thơ 

mới đổi với sự 

phát triển của thơ 
ca Việt Nam và 

định hướng giảng 

dạy văn bản Thơ 
mới ở trường phổ 

thông 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu rõ những đóng góp quan trọng về tư tưởng thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật của Thơ mới đối với sự phát triển thơ ca Việt Nam 

hiện đại. 
- Nắm vững hệ thống văn bản tác phẩm Thơ mới được dạy học trong nhà trường PT. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tiếp cận, giải mã văn bản tác phẩm Thơ mới. 
- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá các bài dạy về văn bản Thơ mới ở nhà trường PT. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học). 

3.Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm Thơ mới Việt Nam. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  CTĐT Sư phạm Ngữ văn (Áp dụng cho K45,46)       

I Giáo dục đại 

cương 
  

22   
  

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 
- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   
3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 
- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

 1.  Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 
3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 
đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 
2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 
- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 
động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 
- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

1. Kiến thức 
Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), 

với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 
2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1791 

 
- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 
- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 
- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 
- Trách nhiệm công dân 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Tiếng Anh A2.1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 
- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 
- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 
- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 
- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tiếng Anh A2.2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Tiếng Anh A2.3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 
và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  
- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tin học  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 
khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 
- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 
biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 

và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 
gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 
2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 

3 (Chọn 1 trong 
các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Giáo dục chuyên 

ngành Ngữ văn   
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II.1 Cơ sở ngành    71     

  Chuyên ngành    8     

15 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học; Chức 
năng của văn hóa; Loại hình văn hóa và đặc trưng cơ bản; Quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc; Tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn và đặc trưng nổi bật trong từng thời kì; Các vùng 

văn hóa Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc; Thời cơ và thách thức mới trong phát triển 
văn hóa Việt Nam hiện nay. 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 
toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa 
Việt Nam nói riêng, cùng với kiến thức chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi 

trường với các công việc khác nhau. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 

giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 
hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

- Năng lực sáng tạo và tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, 

có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu 
cực, không phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân 
để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử 

văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 
 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Mỹ học đại cương Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên 

cứu của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này. 

- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó. 
- Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và 

tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này. 

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên 
bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học 
đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người. 

2. Kĩ năng 

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự 
nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và 

khám phá sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương. 

3. Thái độ 
- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình. 

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn 
học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một 

đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh. 
- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 

được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

17 Văn bản Hán Nôm Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 
tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn 

bản từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong 

người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những 

văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc 

Hán trong tiếng Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành. 

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản 
Nôm, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể 

hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan. 
- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi 

dậy hứng thú của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến 

thức về chữ Nôm để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông. 
- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán 

trong tiếng Việt. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

1. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với 

công việc dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 
2. Hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực ngôn Ngữ, năng lực giao tiếp, qua đó Góp phần rèn luyện cho 

người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Chuyên ngành          

19 Văn học dân gian 
Việt Nam và định 

hướng dạy học  

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian. 

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian. 
2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện, tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dân gian trên các phương diện 
nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa… 

- Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giảng dạy văn học dân gian trong nhà trường phổ thông. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến hết 
XIX và định 

hướng dạy học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  
- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam (các khái niệm chung, các tiền đề cho sự ra đời, tiến trình và đặc trưng 

của văn học trung đại…) 

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X 
đến hết thế kỉ XIX. 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 
- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 
- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc. 

-  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu văn học 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX 

đến 1945 và định 

hướng dạy học  

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và 

phát triển, thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai 
đoạn này. 

- Sinh viên có được kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu. 

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các hướng nghiên cứu, học tập, giảng dạy văn học giai đoạn này ở các bậc học trên và ở nhà trường 
phổ thông  

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo 
viên trong tương lai. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau 
- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá. 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

22 Văn học Việt Nam 

từ 1945 đến 1975 

và định hướng dạy 
học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. 
- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch 

sử văn học dân tộc, trong các mối quan hệ và giao lưu văn hóa - văn học. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975. 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về nội dung kiến thức văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 được giảng dạy ở trường PT. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo  
3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt. 
4.Năng lực: 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Văn học Việt Nam 

sau 1975 và định 

hướng dạy học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học Việt Nam sau 1975 

- Hiểu và giải thích được các thể loại chính, đồng thời lí giải được vị trí của văn học Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học 

dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay.  

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975. 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá về kiến thức văn học Việt Nam sau 1975 được giảng dạy ở trường PT. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  
3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả.  
4. Năng lực: 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Văn học phương 

Đông và định 

hướng dạy học 

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH. 

- hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học nói chung, văn học phương Đông nói 
riêng 

- hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…)  tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 

của văn học phương Đông, khả năng giảng dạy những văn bản văn học phương Đông trong nhà trường 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Văn học phương 

Tây - Mĩ La tinh 

và định hướng dạy 
học 

 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH. 

- Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và văn học Mỹ Latinh. nghiên cứu, tìm hiểu những đặc trưng cơ bản 
cùng những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 

của văn học Phương Tây và văn học Mỹ Latinh, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Phương Tây và văn 
học Mỹ Latinh trong nhà trường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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26 Văn học Nga và 

định hướng dạy 

học  

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 
học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH. 

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học nói chung, văn học Nga nói riêng. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 
của văn học Nga, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Nga trong nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Bản chất và đặc 

trưng văn học 

1.Kiến thức: Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với 

các hình thái ý thức xã hội khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn 

học, tính khuynh hướng của văn học, vấn đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa 
dạng trong tiếp nhận văn học…; Nắm vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học. 

2.Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong 

trường phổ thông nói riêng; Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc 
nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh 

viên ngành Cử nhân Văn học. 

3.Thái độ: Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một 
cách cảm tính thì với việc tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một 

cách hệ thống và sâu sắc. Do đó, cái nhìn cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng 

sự hiểu biết có tính khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Văn bản, tác phẩm 

và thể loại văn học  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; 
thấy được sự khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được 

vai trò, chức năng và mối quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn 

từ, nhân vật… 

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều 

quan trọng nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi 

thể loại văn học (thơ trữ tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…). 
2. Kĩ năng 

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường 

phổ thông. Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong 
trường phổ thông. 

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ 

văn ở phổ thông. 
- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành 

năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  
- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức 

này thành phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể 

loại trong nhà trường phổ thông. 
- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết 

như: kĩ năng truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; 

kĩ năng tổ chức hoạt động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và 
bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho học sinh phổ thông. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 
hội… 

- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh 

viên có năng khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ 
chức các hoạt động trải nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm 

những năng lực quan trọng khác như hợp tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ 

thông… 

29 Tiến trình văn học  Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức : 

- Cung cấp  hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: trào lưu văn 
học, phong cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp sáng tác trong 

tiến trình văn học. 

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật 
trên thế giới như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp 

phần định hình tri thức về sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư 

duy nghệ thuật. Môn học đồng thời giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa 
văn học châu Âu và văn học Việt Nam.  

2. Kĩ năng 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những 
ảnh hưởng qua lại của các phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo... 

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển. 

- Phát huy năng lực giải quyết vấn đề (vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn và nghệ thuật), năng 

lực sáng tạo (hình thành và kết nối các ý tưởng mới để tiếp nhận bài học một cách hiệu quả), năng lực giao tiếp (rèn luyện các kỹ năng 

sư phạm, phát huy năng lực giao tiếp sư phạm trong giảng dạy...) 

- Bồi dưỡng năng lực dạy học và năng lực hoạt động xã hội (giúp người học có cảm xúc, thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, biết vận dụng tri 
thức về trào lưu văn học để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học Ngữ văn, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, hiệu quả, vận 

dụng trong các hoạt động báo chí, phê bình, sáng tác văn nghệ…) 

- Kĩ năng phân kì lịch sử văn học từ đó ứng dụng vào giảng dạy các bài giảng văn học sử ở nhà trường phổ thông. 
- Kĩ năng phân tích các tác phẩm thuộc từng trào lưu theo đặc trưng về nguyên tắc sáng tạo. Từ đó có khả năng soạn giảng các tác phẩm 

ứng với từng trào lưu đó 

3.Thái độ 
- Hình thành thái độ sống cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, có cái nhìn phê phán với các hiện tượng xấu, hình thành lý tưởng cho thế hệ 

trẻ. Đồng thời môn học cũng góp phân kích thích tư duy sáng tạo, khát khao đi tìm cái mới trong nghệ thuật và văn học 
4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Ngữ âm tiếng Việt 
và ứng dụng trong 

dạy học Ngữ văn 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người giáo viên Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công 
việc dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học tiếng Việt.    

2. Hình thành năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng lực giao tiếp (biết tổ 

chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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31 Từ vựng – ngữ 

nghĩa tiếng Việt và 

dạy học từ ngữ 

trong nhà trường 
phổ thông 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo,   

2. Hình thành năng lực dạy học từ ngữ, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Ngữ pháp tiếng 

Việt, ngữ dụng học 

và ứng dụng trong 
dạy học Ngữ văn 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn.    

2. Hình thành năng lực dạy học ngữ pháp tiếng Việt và ngữ dụng học, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học 
Ngữ văn cho SV.   

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33 Phong cách học 

tiếng Việt và ứng 
dụng trong dạy học 

Ngữ văn 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 
2. Hình thành năng lực chuyên môn cơ bản của nghề dạy học Ngữ văn: năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học qua đó góp phần rèn luyện 

cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Văn bản – đọc 

hiểu và tạo lập 

1. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với 

công việc dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 
2. Hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực đọc hiểu và tạo lập các kiểu văn bản; từ đó, vận dụng để tổ chức 

hoạt động dạy học đọc hiểu và tạo lập văn bản cho học sinh phổ thông 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Tiếng Việt cho 
người nước ngoài 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn.    

2. Hình thành năng lực dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ 

văn cho SV.   

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Ngoại ngữ 4 
(Tiếng Anh 

chuyên ngành) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

Nắm được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh cơ bản trong các lĩnh vực văn học, ngôn 

ngữ và giáo dục học. 

2. Kĩ năng 

- Đọc hiểu văn bản tiếng Anh chuyên ngành. 
- Nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành. 

- Làm việc nhóm. 

- Sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động học tập. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi  ưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV 
đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 

Phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực đọc hiểu. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực nghiên cứu 
- Năng lực hợp tác 

  Phần tự chọn         

  Tự chọn 1: Chuyên đề Văn học Việt Nam (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC) 3     

37 Đọc hiểu văn bản 
văn học dân gian 

Việt Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Củng cố kiến thức về các thể loại văn học dân gian, các văn bản văn học dân gian trong chương trình trung học phổ thông, bao gồm tác 

phẩm văn học dân gian Việt Nam và một số tác phẩm, đoạn trích văn học dân gian nước ngoài. 
- Bổ sung kiến thức lí thuyết đọc hiểu văn bản văn học và vận dụng linh hoạt trong việc thực hành đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 

2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 
- Nâng cao kĩ năng “tự đọc”, tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Thấy được vai trò, ý nghĩa của việc đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Đọc hiểu văn bản 

văn học trung đại 
Việt Nam  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  
Có kiến thức về các văn bản tác phẩm được giảng dạy trong chương trình phổ thông (tác giả, xuất xứ, đặc sắc nghệ thuật…) 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận tác phẩm văn học trung đại 
- Kĩ năng giảng dạy văn học trung đại 

- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực nghiên cứu văn học  

- Năng lực giảng dạy  

- Năng lực hợp tác  

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Tiếp nhận tác 
phẩm văn học chữ 

Hán ở nhà trường 

phổ thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn… từ đó có thể đi 

sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên tác các tác phẩm Hán 

văn được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản (tra cứu từ ngữ, dịch nghĩa, sưu 
tầm và nhận xét các bản dịch thơ trên cơ sở đối chiếu với nguyên tác, đặt văn bản các tác phẩm trong mối tương quan so sánh, bình luận, 

đánh giá giá trị của từng tác phẩm.…), từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện 

hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra 
cứu và minh giải những văn bản chữ Hán ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán trong tiếng 

Việt. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành. 

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, có ý 
thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể 

hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan. 
- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi 

dậy hứng thú của người học (tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, sáng tác thơ Đường luật, ngâm thơ…) 

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán 

trong tiếng Việt. 

40 Đọc hiểu văn bản 

thơ Nôm Đường 
luật  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thơ Nôm Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại từ phương 

diện lịch sử phát triển đến cấu trúc thể loại, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại.  

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy thơ 
Nôm Đường luật trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh.  

2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thơ Nôm 
Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại. 

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm thơ Nôm Đường luật trong nhà trường. 

3. Thái độ 

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực  

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Đọc hiểu văn bản 
truyện Việt Nam 

giai đoạn 1930- 

1945  

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 
1. Kiến thức 

- Sinh viên có được kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát 

triển, thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn 
này. 

- Sinh viên có được kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu. 

.2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người giáo 
viên trong tương lai. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau 
- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực kiểm tra, đánh giá. 
- Năng lực hợp tác, làm việc nhớm 

42 Đọc hiểu văn bản 

thơ Việt Nam giai 
đoạn sau 1975  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Hiểu được nội dung của chuyên đề: các khái niệm, các luận điểm… liên quan đến thơ Việt Nam sau 1975. 

- Giải thích được quy luật vận động của thơ Việt Nam sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu hóa 

ngày nay. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực tiếp nhận văn học. 

- Năng lực dạy học  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực tự học 

  HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2: Chuyên đề Văn học  Ngôn ngữ (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC)       

43 Đọc hiểu văn bản 

từ góc độ ngôn ngữ 

1. Góp phần hình thành và phát triển tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, cách tiếp cận văn bản từ góc độ ngôn ngữ, các quan niệm 

và cách đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông. 
2. Hình thành năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại văn 

bản. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Kĩ năng tạo lập các 
kiểu văn bản 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học tạo lập văn bản, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.    

2. Hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực tạo lập các kiểu văn bản, năng lực giao tiếp; từ đó vận dụng vào 

thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học tạo lập văn bản cho học sinh phổ thông. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Phát triển kĩ năng 
giao tiếp bằng tiếng 

Việt  

1. Góp phần hình thành những tri thức khoa học và hệ thống về giao tiếp, vai trò, mục đích, ý nghĩa của giao tiếp, thấy được các nhân tố 
chi phối một sự kiện giao tiếp, sự can thiệp của yếu tố giới trong giao tiếp và cách lựa chọn ngôn ngữ để giao tiếp có hiệu quả. 

2. Giúp người học có kĩ năng xây dựng chiến lược giao tiếp, kế hoạch giao tiếp và làm chủ các tình thế giao tiếp trong môi trường sư 

phạm cũng như ngoài xã hội. 

3. Góp phần hình thành thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; trách nhiệm học tập và bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Góp phần hình thành năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năng (nghe, 

nói, đọc, viết) trong giao tiếp bằng tiếng Việt... 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

46 Đọc hiểu văn bản 

đa phương thức 

1. Góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực cần có của người GV Ngữ văn: lòng yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu văn bản. 
2. Góp phần hình thành năng lực chuyên môn trong dạy học Ngữ văn: năng lực đọc hiểu, qua đó góp phần rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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47 Từ Hán – Việt và 

dạy học từ Hán 

Việt trong nhà 

trường 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 

2. Hình thành năng lực dạy học từ ngữ qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho học sinh 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Ngôn ngữ đối 

chiếu  

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có thái độ yêu quý, tôn trọng tiếng mẹ đẻ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.   

2. Hình thành năng lực chuyên môn cơ bản của nghề dạy học: năng lực ngôn ngữ đặc biệt lànâng cao  năng lực ngoại ngữ (tiếng anh) 
trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong hoc tập, nghiên cứu. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 3: 

Chuyên đề Lý 

luận văn 

học(Chọn 02 

trong số 06 học 

phần sau với tổng 

thời lượng là 

05TC)  

  5     

49 Mã hóa và giải mã 
kí hiệu trong văn 

học 

- Từ việc hiểu và vận dụng được những tri thức về mã hóa và giải mã kí hiệu trong văn học, ở người học hình thành 1 số phẩm chất cơ 
bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: có trách nhiệm với công việc dạy học, nghiêm túc, cầu thị, có ý thức đổi mới trong việc tiếp cận 

các tác phẩm văn học.    

- Góp phần hình thành năng lực dạy học Ngữ văn và năng lực nghiên cứu khoa học Ngữ văn cho SV. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Tiếp nhận văn học 

và phương pháp 

tiếp nhận tác phẩm 
văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học 
với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động 

tiếp nhận văn học. 

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu như: Tiếp nhận văn học từ lý thuyết tiểu sử tác giả; từ lý thuyết xã hội học 
Mác-xít; từ lý thuyết thi pháp học; từ góc nhìn  văn hóa; từ lý thuyết ngôn ngữ học và ký hiệu học; từ lý thuyết nữ quyền… Ở mỗi 

phương pháp tiếp nhận này, sinh viên cần nắm bắt được các vấn đề như: ý nghĩa của việc tiếp nhận; những đặc điểm; nguyên tắc của 

việc tiếp nhận; quy trình tiếp nhận. 

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 

phương pháp song song. 

2. Kĩ năng 
- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận 

khác nhau. 

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua 
lịch sử tiếp nhận). 

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 

- Phát triển năng lực hợp tác (với giảng viên qua trao đổi bài học; với sinh viên khác qua làm việc nhóm…) 
- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học (qua các bài tập nhóm; bài tập cá nhân; bài tập lớn; đề tài nghiên cứu…) 

- Rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học ngữ văn (dùng power point; mindmap trong các phần tiếp nhận dưới góc nhìn văn 
hóa, ký hiệu, biểu tượng…) 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Phát triển tư duy phản biện thông qua việc tranh luận về lịch sử tiếp nhận của một số hiện tượng văn học phức tạp. 
3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc, cầu thị trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Có ý thức làm chủ tư liệu để tiếp nhận những tri thức mới. 
- Có ý thức độc lập, tự chủ, không lệ thuộc vào kinh nghiệm tiếp nhận của thế hệ trước khi tiếp nhận văn học. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
Năng lực kiểm tra, đánh giá  

Năng lực hợp tác 

Năng lực tự học  

51 Phê bình văn học 

và thẩm bình văn 

học trong nhà 
trường phổ thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học. 
- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các 

loại cơ bản của phê bình văn học. 

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường 
phái - phương pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa lịch sử, phê 

bình xã hội học mác xít, phê bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái… 

- Hiểu được khái niệm thẩm bình văn học và ý nghĩa của thẩm bình văn học trong trường phổ thông; thấy rõ vai trò, ý nghĩa của phê 
bình văn học đối với hoạt động thẩm bình văn học trong nhà trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học nói chung và đặc biệt là 
những tác phẩm văn học trong trường THPT nói riêng. 

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 

được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 
cận và sự đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở 

nên mới mẻ, hấp dẫn hơn theo thời gian. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 
nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

52 Tiếp nhận tác phẩm 

kịch trong trường 
THPT theo đặc 

trưng thi pháp thể 

loại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Nắm được cách tiếp cận các vấn đề thuộc về thi pháp thể loại. 

- Nắm được một số đặc trưng của kịch nhìn từ thi pháp thể loại. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng kiến thức của môn học để có thể phân tích được thi pháp các tác phẩm được trích dạy trong nhà trường.  

- Rèn luyện các kỹ năng sư phạm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, 

sáng tạo.  
- Rèn luyện được một số kĩ năng khác như kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… Đây cũng là những kĩ năng cần 

thiết cho một sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1813 

 
3. Thái độ 
- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm kịch trong nhà trường phổ thông. Qua đó, hiểu thêm đặc trưng về thi pháp 

thể loại, thêm hiểu những tác phẩm kịch được trích dạy từ đó có tình yêu và sự đam mê với những tác phẩm này. Đây là tiền đề cần thiêt 

cho người giáo viên tương lai. 
4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

Năng lực kiểm tra, đánh giá  
Năng lực hợp tác 

Năng lực tự học  

53 Tiếp nhận tác 
phẩm thơ trong 

trường THPT theo 

đặc trưng thi pháp 
thể loại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm bắt được những vấn đề chung về thi pháp học và thi pháp thể loại. 

- Nắm bắt được các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến chuyên đề. 
- Hiểu và phân tích được các khái niệm cơ bản của thi pháp thơ như: quan niệm nghệ thuật về con người, không gian nghệ thuật, thời 

gian nghệ thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, thể thơ...  

- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu thi pháp thể loại vào nghiên cứu văn học để học tập, nghiên cứu, giảng dạy các tác phẩm thơ 
ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
- Kỹ năng thuyết trình 

- Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có thể vững vàng về kiến thức, tự tin hơn. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực cảm thụ văn học, đặc biệt là cảm thụ thơ 
- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình thơ 
- Năng lực giảng dạy thơ  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Tiếp nhận tác 

phẩm truyện và kí 
trong trường 

THPT theo đặc 

trưng thi pháp thể 
loại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học 

mang thi pháp và các phạm trù thi pháp. 

- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”. 
- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện trong nhà trường phổ thông từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi 

pháp của truyện. 

- Hiểu được khái niệm về tác phẩm kí văn học; nhận thức được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm kí trong nhà trường phổ thông từ thi 
pháp thể loại. 

- Nắm vững các bình diện tthi pháp của loại tác phẩm kí. 

2. Kĩ năng  
- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện và thi pháp kí văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các 

tác phẩm văn học thuộc thể loại truyện và kí, nhất là các tác phẩm truyện và kí trong trường phổ thông. 

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện và kí vào các giờ dạy môn Lý luận văn học ở phổ thông (ở những phần kiến 
thức có liên quan). 

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn. 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 
được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 
cận và sự đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng.  

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm… 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 
nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

  Tự chọn 4: 

Chuyên đề  Văn 

học nước ngoài 

(Chọn 02 trong số 

06 học phần sau 

với tổng thời 

lượng là 05TC)  

        

55 Đọc hiểu văn bản 

trữ tình phương 

Đông 

 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu. 

- Hình thành năng lực đọc hiểu văn bản trữ tình nói chung, văn bản trữ tình phương Đông nói riêng, qua đó góp phần trực tiếp vào việc 

phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Đọc hiểu văn bản 
tự sự và kịch 

phương Tây 

 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu. 

-  Hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu các văn bản tự sự và kịch nói chung, văn bản tự sự và kịch Phương Tây nói riêng, qua đó 

góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

57 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

Mỹ 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lí, chính trị quan trọng của nước Mỹ: quá trình di dân, quá trình thực 

dân và khai phá những miền đất rộng lớn… 

- Chỉ ra được tiến trình của văn học Mỹ, một nền văn học non trẻ nhưng có gia tốc lớn, và chỉ với hai thế kỉ (XIX và XX) từ sau khi 
giành độc lập, đã gia nhập thực sự vào nền văn học thế giới, có đóng góp không nhỏ cho nền văn học nhân loại. 

- Có cái nhìn so sánh để thấy được giao lưu và ảnh hưởng của văn hoá, văn học Mỹ đối với Việt Nam. 

-  Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về thế giới, góp phần hình thành nên kỹ năng cho công 
việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

58 Nghiên cứu và 

giảng dạy thơ Hai-
ku 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thơ Haiku (tinh hoa của văn hóa, văn học Nhật Bản): lịch sử hình thành, quá trình 

phất triển, những đặc điểm cơ bản về nội dung và hình thức… 
-  Vận dụng tri thức về thơ Haiku vào việc nghiên cứu, giảng dạy các tác giả và tác phẩm cụ thể, đặc biệt là các tác phẩm, tác giả trong 

chương trình Ngữ văn phổ thông, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1815 

 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

59 Nghiên cứu và 

giảng dạy truyện 
ngắn A.P.Sê-khốp 

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH. 
- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu tác gia văn học, tác phẩm văn học nói chung, những điểm cơ bản, độc đáo của truyện ngắn 

A.Sêkhôp nói riêng. 

- Nắm được kiến thức cơ bản về truyện ngắn Người trong bao và việc giảng dạy tác phẩm này trong chương trình phổ thông.  
- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 

của truyện ngắn Sêkhôp, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm của Sêkhôp trong nhà trường. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Tiểu thuyết đương 
đại Trung Quốc 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết Trung Quốc giai đoạn hiện nay. 
- Hình thành năng lực đọc hiểu theo thể loại nói chung, đọc hiểu tiểu thuyết và tiểu thuyết đương đại Trung Quốc nói riêng, qua đó góp 

phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III  Các học phần 

Nghiệp vụ sư 

phạm 

  35     

  Bắt buộc   31     

61 Tâm lí học đại 
cương 

1. Kiến thức  
- Hiểu và nắm vững bản chất  hiện tượng tâm lý người  

- Hiểu rõ và nắm chắc các quy luật chi phối sự hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người 

- Hiểu rõ và nắm vững ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý người và mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa chúng 
- Hiểu rõ và nắm chắc các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách   

1. Kĩ năng 

- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, tự học, tự nghiên cứu tri thức tâm lý học; kĩ năng chuẩn bị xemina theo yêu cầu của giảng viên; Hình 
thành kĩ năng làm việc nhóm,  

- Hình thành kỹ năng phân tích và tổng hợp các tri thức tâm lý học để nhận diện, giải thích, chứng minh các hiện tượng thực tế của cuộc 

sống và giáo dục.  
- Hình thành kỹ năng tự rèn luyện bản thân theo các quy luật chi phối sự phát triển của tâm lý người 

3. Thái độ 

- Người học có thái độ tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác làm việc 
theo nhóm hiệu quả; 

- Hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thích đối với Bộ môn Tâm lý học  

- Hình thành cho sinh viên thái độ đánh giá đúng đắn, khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người và vai trò của 
tâm lý học đối với cuộc sống nói chung và hoạt động giáo dục nói riêng.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Hình thành cho sinh viên năng lực học tập nói chung và năng lực học tập bộ môn Tâm lý học nói riêng  

- Hình thành năng lực phân tích, tổng hợp…đánh giá các hiện tượng tâm lí người chính xác, khoa học. Trên cơ sở dó, 

ứng dụng vào thực tế cuộc sống và giáo duc để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động sản xuất, 
dạy học…   

- Hình thành năng lực tổ chức hoạt động, giao tiếp và khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học, 

giáo dục khi đi thực tập sau này.  
  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Tâm lí học sư 

phạm và tâm lí học 

lứa tuổi 

1. Kiến thức 

Nắm vững những vấn đề lí luận về sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh THPT , các hoạt động cơ bản của học sinh THPT, những đặc 

điểm tâm lí cơ bản của học sinh THPT, nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo dục và tâm lí học nhân cách người giáo 
viên THPT 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc giải các bài tập thực hành, tìm hiểu tâm lí học sinh THPT để đề ra các biện pháp tổ chức 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1816 

 
dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng tay 
nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên THPT. 

3. Thái độ 

Hứng thú và coi trọng học Tâm lí học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lí học sư phạm, tăng thêm lòng thương yêu học sinh, lòng yêu 
nghề dạy học, coi trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên THPT. 

4. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực hiểu học sinh, năng lực đáp ứng, năng lực đánh giá, năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực phối hợp các lực 
lượng giáo dục. 

- Năng lực đặc thù: Là cơ sở hình thành các phẩm chất và năng lực dạy học môn học 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học  

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên: 
1. Kiến thức: 

  - Hiểu và phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện, hiện đại về  những vấn đề chung của giáo dục học, bao gồm:  

+ Những tri thức về giáo dục, quá trình giáo dục con người;  
+ Những tri thức về GDH – khoa học về giáo dục con người; 

+  Hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục trong nhà trường PT;  
+ Nghề dạy học và người GV trong nhà trường phổ thông. 

 2. Kĩ năng: Có được: 

- Kĩ năng học tập hợp tác;  
- Kĩ năng giải quyết vấn đề;  

- Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu;  

- Kĩ năng phân tích và đánh giá vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, cá nhân;  
- Kĩ năng thực hành và vận dụng các tri thức GDH để giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động dạy học và giáo dục sau này. 

3. Thái độ: 

- Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo và có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và đối với việc quản lí và xây dựng hệ thống giáo dục 

quốc dân, nhà trường;  

- Chuẩn bị tốt tâm thế tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên yêu người, yêu nghề, tâm 

huyết với nghề;  
- Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới giáo dục;  

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

4.  Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Có năng lực giáo dục nói chung và năng lực tổ chức hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Lý luận dạy học và 

lí luận giáo dục ở 
trường THPT 

1. Kiến thức: 

- Nắm vững những tri thức về hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học trong nhà trường trung học.. 
- Nắm vững những tri thức khoa học về người giáo viên chủ nhiệm lớp và người giáo viên bộ môn trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng: 

- Kĩ năng tự học tự nghiên cứu 
- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục 

- Kĩ năng đánh giá  ết quả giáo dục và điều chỉnh quá trình giáo dục 

3. Thái độ 
- Hình thành cho sinh viên ý thức học tập trên lớp và ở nhà; 

- Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đ ng thực chất năng lực HS. 

Hình thành cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong việc học tập, tự học, tự nghiên cứu . 
- Hình thành cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp; thấy được sự cần thiết của việc yêu người (học sinh) trong qua trình dạy học 

- Yêu thương và gi p đỡ học sinh trong quá trình dạy học trong nhà trường phổ thông, coi học sinh như người thân trong gia đình 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc th ) 
- Năng lực của người giáo viên chủ nhiệm và của người giáo viên bộ môn. 

- Năng lực giáo dục và năng lực dạy học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học giáo dục và 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: trung thực, sáng tạo, có ý thức nghiên cứu 
để cải tiến năng lực nghề.   

2. Góp phần phát triển năng lực nghiên cứu khoa học.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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chuyên ngành văn 
học, ngôn ngữ 

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 
Chương trình 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Môn Ngữ văn 

trong nhà trường 

phổ thông 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Hình thành  kiến thức cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông trong bối cảnh mới. 

2. Hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình Ngữ văn 
3.Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất của người GV Ngữ văn chủ động, tích cực, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng 

mục tiêu đào tạo của chương trình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

67 Phương pháp dạy 

học đọc hiểu 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH đọc hiểu.    
2. Hình thành năng lực dạy học đọc hiểu văn bản, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 

Chương trình. 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Phương pháp dạy 

viết 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, chăm chỉ, có trách nhiệm với 
công việc dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học kĩ năng viết nói riêng.    

2. Hình thành và phát triển năng lực dạy học viết, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV. 

3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 
Chương trình. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Phương pháp dạy 
nói-nghe 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức vận dụng và sáng trọng trong quá trình hình thành và rèn luyện PPDH nói-nghe.    

2. Hình thành năng lực dạy học nghe nói, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   
3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 

Chương trình. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Đánh giá năng lực 
học sinh trong môn 

Ngữ văn 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh.    

2. Hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực nghiệp vụ cho SV 

Sư phạm Ngữ văn.   
3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 

Chương trình. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Thực hành SP 1 

(Tổ chức HĐ giáo 

dục) 

1. Kiến thức: Biết được những năng lực và những  kĩ năng cần thiết của người giáo 

viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông 

2. Kĩ năng: Biết lập  ế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, hiểu vị tr  
của người giáo viên chủ nhiệm lớp; Hình thành cho sinh viên những kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

3. Thái độ: 

- Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của người giáo viên nói chung và của 

người giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 
- Tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người. 

24. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc th ) Năng lực công tác giáo viên 

chủ nhiệm lớp 

1 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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72 Thực hành SP 2 

(Dạy học Ngữ văn) 
Kết thúc học phần, SV cần đạt:  
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn.  

2.  Kỹ năng:  

Tiếp tục hình thành và phát triển các kĩ năng sau : 
- Kĩ năng phân tích Chương trình, SGK. 

- Kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học chung và đặc thù. 

- Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học. 
- Kĩ năng biên soạn giáo án. 

- Kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục qua môn học. 

- Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học. 
- Kĩ năng kiểm tra, đánh giá. 

3. Thái độ : 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : Phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học   

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực giao tiếp  
- Năng lực tư duy - Năng lực hợp tác 

2 HK5 
và  

HK7 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

73 Thực tập sư phạm 1   3   Theo quy chế TTSP 

74 Thực tập sư phạm 2   4   Theo quy chế TTSP 

  Tự chọn 5: Nghiệp vụ sư phạm (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC)        

75 Dạy học các 
chuyên đề học tập 

ở THPT 

Kết thúc môn học, SV đạt được: 
1. Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của chuyên đề: hệ thống thuật ngữ, khái niệm, các luận điểm khoa học.... 

- Giải thích được mục đích, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của việc dạy học các chuyên đề tự chọn định hướng nghề nghiệp ở THPT, 
môn Ngữ văn 

- Phân tích được hệ thống các nguyên tắc dạy học; cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập các chuyên đề của 

HS 
2. Kĩ năng 

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức 

- Tổ chúc dạy học và kiểm tra đánh giá 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

3. Thái độ 
- Chủ động tích cực và sáng tạo trong quá trình học tập 

- Trách nhiệm,khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp úng yêu cầu đổi mới 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau:  

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

76 Dạy học Ngữ văn 
theo chủ đề tích 

hợp liên môn 

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp, sáng tạo, có ý thức đổi mới dạy học theo tiếp cận năng lực.    

- Hình thành năng lực dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợp, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển năng lực dạy học của SV.   

- Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 
Chương trình. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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77 Đổi mới đánh giá 

trong môn Ngữ 

văn theo yêu cầu 

của PISA 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản, nổi bật về PISA và quá trình tham gia đánh giá PISA của Việt Nam. 

- Giải thích được khung đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA, đặc biệt là các mức độ của năng lực đọc hiểu. 
- Phân tích được cấu trúc đề thi và cách mã hóa của PISA.     

2. Kĩ năng 

- Thiết kế đề thi và mã hóa theo phương pháp của PISA. 
- Vận dụng vào đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu của HS. 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo.3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 
- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

78 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm, hướng 
nghiệp trong môn 

Ngữ văn ở trường 

THPT 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những đặc điểm cơ bản, nổi bật về PISA và quá trình tham gia đánh giá PISA của Việt Nam. 

- Giải thích được khung đánh giá năng lực đọc hiểu của PISA, đặc biệt là các mức độ của năng lực đọc hiểu. 

- Phân tích được cấu trúc đề thi và cách mã hóa của PISA.     
2. Kĩ năng 

- Thiết kế đề thi và mã hóa theo phương pháp của PISA. 

- Vận dụng vào đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu của HS. 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực : 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

79 Sinh hoạt chuyên 

môn theo  Nghiên 
cứu bài học trong 

dạy học Ngữ văn  

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn, thúc đẩy đổi mới nhà trường.    
- Hình thành năng lực thực hành, qua đó góp phần trực tiếp vào việc bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.  

- Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 

Chương trình    

  HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

80 Tham vấn học 
đường  

SV cần đat được:  
1. Kiến thức: Sinh viên có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường, một môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý học học đường đang 

đặt ra vấn đề cấp bách trong lĩnh vực giáo dục. Ba chương của môn học là 3 nội dung lớn, bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn 

học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
2. Kĩ năng: Ứng dụng được các nguyên tắc đạo đức trong thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp. Trong các tiết học thực hành trên 

lớp, sinh viên phải vận dụng được các bước thực hiện những kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên biệt của tham vấn học đường.  

3. Thái độ: Hình thành  ý thức và thái độ đúng, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học. Sinh viên hình thành tình cảm/ sự yêu 
thích khi tham gia tìm hiểu kiến thức tham vấn cho học sinh trong trường phổ thông. Tham vấn học đường là một trong những công việc 

đòi hỏi người hành nghề phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ, do vậy sinh viên cần hình thành được ý thức đạo đức 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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nghề nghiệp trong giai đoạn này 
4. Năng lực: Giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về công việc tham vấn học đường. Nhà tham vấn học đường thường làm trong 

một ekip, có thể bao gồm cả nhà công tác xã hội học đường, nhà tâm lý học đường, nhà giáo dục đặc biệt, do vậy sinh viên cần hiểu biết 

về nhiệm vụ, vai trò của nhà tham vấn học đường trong những ê kíp làm việc này.  

IV.  Khoá luận tốt 

nghiệp / Các học 

phần thay thế 

  7     

   Khoá luận tốt 
nghiệp 

  7     

  Các học phần thay 

thế: 

  7     

  Nhóm học phần 

thay thế 1 (chọn 

01 trong 02 học 

phần) 

        

81 Phát triển năng lực 

đọc hiểu và tạo lập 

văn bản qua hệ 
thống phiếu học 

tập 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 

dạy học, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực HS.  

2.  Góp phần phát triển năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   
3. Tập trung hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực sau của người GV Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của 

Chương trình 

  HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

82 Ứng dụng Công 

nghệ thông tin vào 
dạy học và đánh 

giá năng lực học 

sinh trong môn 
Ngữ văn  

1 Kiến thức: Giúp học viên nắm được cách thức xây dựng hoạt động hcoj tập cho học sinh khi dọc hiểu VBVH theo loại thể và các cách 

khai thác tiện ích của CNTT và truyền thông vào dạy học văn, làm cho hoạt động dạy học văn ở trường THPT dần dần được hiện đại 
hóa, mang lại hiệu quả cao, tương xứng với trình độ thời đại.  

2 Kỹ năng: Biết cách thiết kế bài giảng điện tử môn văn. Sử dụng thành thạo CNTT vào dạy học văn 

3 Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực ICT; năng lực dạy học có ứng dụng CNTT 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm học phần 

thay thế 2 (Chọn 

01 trong 04 học 

phần) 

        

83 Tiếp cận tác phẩm 
văn học trong nhà 

trường phổ thông 

từ các phạm trù 
thẩm mĩ 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm khoa học, hiểu được cách thức tiếp cận tác phẩm 

văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù thẩm mĩ để khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất. 
- Hiểu được bản chất thẩm mĩ của văn học, tính sáng tạo của văn học. 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông để tiến hành giáo dục thẩm mĩ qua các bài giảng văn học. 

2. Kĩ năng 
- Phân tích được những biểu hiện của cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là 

các tác phẩm văn học trong nhà trường. 

- Từ việc nắm được đặc trưng các phạm trù thẩm mĩ, người học phải biết cách tổ chức tiếp cận, giảng dạy các tác phẩm văn học, nhất là 
những tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù mĩ học. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng thuyết phục người khác 

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ 
- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

3. Thái độ 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hình thành cho bản thân một thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh, một lí tưởng thẩm mĩ tốt đep để vươn tới. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như : cái chân, thiện, mĩ. 

4.  Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực đánh giá thẩm mĩ 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ 
- Năng lực sáng tạo thẩm mĩ 

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

84 Văn học dịch và 
lựa chọn văn bản 

văn học dịch trong 

nhà trường phổ 
thông 

 '- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH. 

- Nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch, việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam và các văn bản văn học dịch trong 

chương trình Ngữ Văn phổ thông. 
- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu) các văn bản văn học dịch, đặc biệt là các văn bản văn học dịch trong chương trình 

Ngữ văn phổ thông. 

- Có khả năng lựa chọn văn bản dịch trong chương trình Ngữ Văn phổ thông qua việc tiếp nhận và xử lí thông tin từ việc nghiên cứu văn 
học dịch tại Việt Nam.  

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) văn học dịch nhằm khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tác 

phẩm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

85 Đọc hiểu văn bản 

văn học Việt Nam 

hiện đại 

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1. Kiến thức:  

- SV cần nắm vững kiến thức đọc - hiểu tác phẩm văn học theo đặc trưng môn học, đặc trưng thể loại; nắm vững Chương trình Văn học 

Việt Nam hiện đại ở PTTH. 

- Môn học sẽ trang bị cho SV kiến thức cơ bản về những tác phẩm, đoạn trích của văn học Việt Nam hiện đại ở PTTH, giúp người học 

có những tri thức về môn học, chủ động với việc dạy học phần văn học Văn học Việt Nam hiện đại ở THPT, chủ động tiếp cận với nghề. 
2. Kĩ năng:  

- Môn học sẽ rèn luyện cho SV các kĩ năng dạy học đọc - hiểu văn bản văn học với trọng tâm là đọc - hiểu các văn bản văn học Việt 

Nam hiện đại ở PTTH. 
- Sinh viên thực hành thiết kế các bài soạn dạy đọc - hiểu, tổ chức các hoạt động đọc - hiểu văn bản văn học hiện đại Việt Nam ở PTTH. 

3. Thái độ  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình chiếm lĩnh văn bản . 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận  

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

86 Từ tiếng Việt trong 
hệ thống và trong 

sử dụng 

1. Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản, cần thiết của người GV Ngữ văn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc 
dạy học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt    

2. Hình thành năng lực dạy học từ ngữ, năng lực sử dụng từ ngữ trong hoạt động giao tiếp, qua đó góp phần trực tiếp vào việc phát triển 

năng lực dạy học Ngữ văn cho SV.   

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Ngành Cử nhân  Sư phạm Ngữ văn (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       
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I Khối kiến thức đại cương 22     

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin  

Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn  
Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 
trong xã hội 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  
Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 
Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam 

Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018). 

Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy 

luật lịch sử vào thực tiễn. 
Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 

Đảng. 

Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

I.2 Kiến thức đại cương       

6 Pháp luật đại 

cương 

Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan trọng 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tin học Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 
mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 

Email. 

Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 
soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 

thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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liệu. 
Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 

I.3 Ngoại ngữ         

8 Tiếng Anh B1.1 Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ theo 

chuẩn khung NLNN Việt Nam. 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh B1.2 Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B1.3 Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 
Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

I.4 Giáo dục thể chất         

11 Giáo dục thể chất 

1 

  1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 

2 

  1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 

3 

  1   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Giáo dục chuyên ngành 71     

II.1 Cơ sở ngành 8     
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14 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 
Phát triển năng lực tiếp nhận các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam. 
Phát triển năng lực dạy học, nghiên cứu các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Mỹ học đại cương Phát triển năng lực cảm thụ và phê bình văn học, năng lực tiếp nhận và đọc hiểu văn học trên cơ sở các tri thức mĩ học; bồi dưỡng đạo 

đức, lối sống hướng tới chân, thiện, mĩ. 

Phát triển năng lực giảng dạy văn học theo hướng liên ngành với tri thức mĩ học. 
Bồi dưỡng năng lực sáng tạo thẩm mĩ (sáng tác văn học, hội họa, diễn xuất…), chuyển thể tác phẩm văn học dựa trên các tri thức mĩ 

học. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Văn bản Hán Nôm Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học các tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán, chữ Nôm. 

Phát triển năng lực giải thích, sử dụng từ Hán Việt, thành ngữ Hán Việt. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các tri thức: tri thức tổng quan về ngôn ngữ học, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học 

Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ qua kiến thức đã được học của học phần 
Có năng lực giao tiếp tiếng Việt tốt hơn thông qua sự hiểu biết về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Chuyên ngành 63     

Bắt buộc   43     

18 Văn học dân gian 

Việt Nam và định 

hướng dạy học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học dân gian. 

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học dân gian. 

3   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến hết 
XIX và định 

hướng dạy học 

Phát triển năng lực tiếp nhận, nghiên cứu và dạy học văn học trung đại Việt Nam. 

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể tác phẩm văn học trung đại Việt Nam sang một số loại hình nghệ thuật khác. 

3   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX 
đến 1945 và định 

hướng dạy học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 ở trường phổ thông. 

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể tác phẩm văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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21 Văn học Việt Nam 

từ 1945 đến 1975 

và định hướng dạy 

học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học Việt Nam giai đoạn 1945 -1975. 
Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học Việt Nam giai đoạn 1945 -1975. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Văn học Việt Nam 

sau 1975 và định 

hướng dạy học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975.  

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Văn học phương 

Đông và định 
hướng dạy học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học phương Đông 

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học phương Đông 

3   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Văn học phương 

Tây - Mĩ La tinh 
và định hướng dạy 

học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học phương Tây và Mỹ Latinh. 

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học phương Tây và Mỹ Latinh. 

3   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Văn học Nga và 
định hướng dạy 

học 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn học Nga. 
Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học Nga. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Bản chất và đặc 
trưng văn học 

Phát triển năng lực đọc hiểu, tiếp nhận văn bản văn học từ tri thức lí luận văn học. 
Phát triển năng lực thẩm bình văn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Văn bản, tác phẩm 

và thể loại văn học 

Phát triển năng lực đọc hiểu, tiếp nhận văn bản văn học từ tri thức lí luận văn học. 

Phát triển năng lực thẩm bình và chuyển thể văn học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Tiến trình văn học Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học, tiếp nhận tác phẩm văn học. 

Phát triển năng lực thẩm bình tác phẩm văn học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Ngữ âm tiếng Việt 

và ứng dụng trong 
dạy học Ngữ văn 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực ngữ âm học). 

Phát triển năng lực vận dụng tri thức ngữ âm học vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn nhà trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Từ vựng – ngữ 
nghĩa tiếng Việt và 

dạy học từ ngữ 

trong nhà trường 
phổ thông 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực từ vựng và ngữ nghĩa của từ) 
Phát triển năng lực vận dụng tri thức từ vựng vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Ngữ pháp tiếng 
Việt, ngữ dụng học 

và ứng dụng trong 

dạy học Ngữ văn 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực ngữ pháp và ngữ dụng). 
Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngữ pháp, ngữ dụng vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường 

phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Phong cách học 

tiếng Việt và ứng 

dụng trong dạy học 
Ngữ văn 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực phong cách học). 

Phát triển năng lực vận dụng tri thức phong cách học vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn nhà trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33 Văn bản – đọc 

hiểu và tạo lập 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (Trang bị cho người học những tri thức cơ bản văn bản: khái niệm, đặc trưng của văn bản, phân loại văn 

bản) 

Phát triển năng lực vận dụng các tri thức về đọc hiểu văn bản vào đọc hiểu các văn bản trong hoạt động giao tiếp hàng ngày, trong 
nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn. 

Phát triển năng lực vận dụng các tri thức về tạo lập văn bản để tạo lập các kiểu văn bản, nhằm phục vụ mục đích giảng dạy, nghiên cứu 

và giao tiếp hàng ngày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Chuyển thể tác 

phẩm văn học 
trong nhà trường 

Cung cấp một số khái niệm về vấn đề chuyển thể, chuyển thể tác phẩm văn học 

Phát triển năng lực chuyển thể văn bản văn học trong nhà trường sang các loại hình nghệ thuật khác 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Ngoại ngữ 4(Tiếng 
Anh chuyên 

ngành) 

Có năng lực đọc hiểu các tác phẩm, sách và bài báo chuyên ngành ngôn ngữ và văn học 
Có năng lực nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành, có thể tham gia hội thảo chuyên ngành ngôn ngữ và văn học bằng tiếng Anh trong nước 

và ngoài nước 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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Có năng lực dịch được sách, bài báo, tác phẩm chuyên ngành ngôn ngữ và văn học 
Bước đầu viết được bài báo tham gia hội thảo khoa học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học bằng tiếng Anh 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn   20     

  Tự chọn 1: Chuyên đề Văn học Việt Nam 

(Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC) 

5     

36 Đọc hiểu văn bản 

văn học dân gian 
Việt Nam 

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học dân gian. 

Phát triển năng lực nghiên cứu văn bản văn học dân gian. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

37 Đọc hiểu văn bản 
văn học trung đại 

Việt Nam 

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam 
Phát triển năng lực nghiên cứu văn bản văn học trung đại ở trường PT. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

38 Tiếp nhận tác 
phẩm văn học chữ 

Hán ở nhà trường 

phổ thông 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán. 
Phát triển năng lực thẩm bình tác phẩm văn học chữ Hán 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Đọc hiểu văn bản 

thơ Nôm Đường 

luật 

Phát triển năng lực đọc hiểu thơ Nôm Đường luật trong văn học trung đại Việt Nam 

Phát triển năng lực nghiên cứu thơ Nôm Đường luật trong văn học trung đại Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Đọc hiểu văn bản 

truyện Việt Nam 
giai đoạn 1930- 

1945 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học văn bản truyện Việt Nam giai đoạn 1930-1945  

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu văn bản truyện Việt Nam giai đoạn 1930-1945 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Đọc hiểu văn bản 

thơ Việt Nam giai 
đoạn sau 1975 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học đọc hiểu văn bản thơ Việt Nam giai đoạn sau 1975.  

Phát triển năng lực thẩm bình, chuyển thể và nghiên cứu văn bản thơ Việt Nam giai đoạn sau 1975. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2: Chuyên đề Ngôn ngữ (Chọn 02 trong số 07 học phần sau với tổng thời lượng là 05 TC) 5     
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42 Đọc hiểu văn bản 

từ góc độ ngôn 

ngữ 

Có hiểu biết đầy đủ, cơ bản về đặc điểm của văn bản văn học, từ đó hình thành kĩ năng giải mã, phân tích các yếu tố ngôn ngữ, các biểu 
tượng trong tác phẩm văn học.  

Có hiểu biết đầy đủ, cơ bản về văn bản thông tin và các đặc điểm của loại văn bản này, từ đó hình thành kĩ năng đọc hiểu và tiếp nhận 

văn bản thông tin.  
Có hiểu biết đầy đủ, cơ bản về văn bản nghị luận và các đặc trưng của loại văn bản này, từ đó hình thành kĩ năng đọc hiểu và tiếp nhận 

văn bản nghị luận. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Kĩ năng tạo lập các 

kiểu văn bản 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực tạo lập văn bản).  

Phát triển năng lực vận dụng tri thức về tạo lập các kiểu văn bản vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn nhà trường 

phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Phát triển kĩ năng 

giao tiếp bằng 
tiếng Việt 

Phát triển năng lực ngôn ngữ: Hình thành những tri thức khoa học và hệ thống về giao tiếp, vai trò, mục đích, ý nghĩa của giao tiếp, thấy 

được các nhân tố chi phối một sự kiện giao tiếp, từ đó biết cách lựa chọn ngôn ngữ để giao tiếp có hiệu quả.  
Phát triển năng lực giao tiếp: Vận dụng những hiểu biết về kĩ năng giao tiếp bằng lời phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu Ngữ 

văn và hoạt động giao tiếp hàng ngày.  

Phát triển năng lực giao tiếp: Vận dụng những hiểu biết về kĩ năng giao tiếp bằng văn bản phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 
Ngữ văn và hoạt động giao tiếp hàng ngày. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Đọc hiểu văn bản 

đa phương thức 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (trang bị những hiểu biết về văn bản đa phương thức)  

Phát triền năng lực vận dụng tri thức về văn bản đa phương thức vào hoạt động giao tiếp, giảng dạy và nghiên cứu Ngữ văn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Từ Hán – Việt và 
dạy học từ Hán 

Việt trong nhà 

trường 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực từ Hán Việt).  
Phát triển năng lực vận dụng tri thức về từ Hán Việt vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Ngôn ngữ đối 
chiếu 

Phát triển năng lực phát hiện các hiện tượng tương đồng và khác biệt giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ khác thông qua tri thức của ngôn 
ngữ học đối chiếu  

Có năng lực giao tiếp tiếng Việt tốt hơn thông qua sự hiểu về đặc điểm riêng của tiếng Việt  

Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ học giữa tiếng Việt và tiếng Anh và hoặc các ngôn ngữ khác 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Tiếng Việt cho 

người nước ngoài 

Phát triển năng lực về ngôn ngữ học, Việt ngữ học  

Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngôn ngữ học, Việt ngữ học vào hoạt động giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 3: Chuyên đề Lý luận văn học (Chọn 02 trong số 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05TC) 5     
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49 Mã hóa và giải mã 

kí hiệu trong văn 

học 

Hiểu được bản chất kí hiệu của văn học cũng như bản chất của sự mã hóa và giải mã kí hiệu trong văn học.  
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học 

Phát triển năng lực nghiên cứu văn học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

50 Tiếp nhận văn học 

và phương pháp 

tiếp nhận tác phẩm 
văn học 

Phát triển năng lực tiếp nhận, giảng dạy và đọc hiểu văn bản văn học thông qua việc truyền đạt và ứng dụng các tri thức về tiếp nhận và 

phương pháp tiếp nhận văn học 

Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học Ngữ văndựa trên cơ sở hệ thống các phương pháp tiếp nhận văn học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

51 Phê bình văn học 

và thẩm bình văn 
học trong nhà 

trường phổ thông 

Bồi dưỡng năng lực thẩm định, lí giải các văn bản văn học nói chung, văn bản văn học trong nhà trường phổ thông nói riêng.  

Phát triển năng lựcxây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp dựa trên hệ thống tri thức về các trường phái phê bình văn học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Tiếp nhận tác 

phẩm kịch trong 
trường THPT theo 

đặc trưng thi pháp 

thể loại 

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học đặc biệt là văn bản kịch, năng lực dạy học Ngữ văn.  

Phát triển năng lực nghiên cứu văn học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Tiếp nhận tác 
phẩm thơ trong 

trường THPT theo 

đặc trưng thi pháp 
thể loại 

- Phát triển năng lực tiếp nhận tác phẩm thơ theo đặc trưng thi pháp thể loại 
- Phát triển năng lực nghiên cứu văn học, nhất là nghiên cứu tác phẩm thơ. 

- Phát triển năng lực nghiên cứu văn học, nhất là nghiên cứu tác phẩm thơ. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Tiếp nhận tác 
phẩm truyện và kí 

trong trường 

THPT theo đặc 

trưng thi pháp thể 

loại 

- Phát triển năng lực tiếp nhận tác phẩm truyện và kí theo đặc trưng thi pháp thể loại 
- Phát triển năng lực nghiên cứu văn học, nhất là nghiên cứu tác phẩm truyện và kí. 

- Phát triển năng lực dạy tác phẩm truyện và kí trong nhà trường phổ thông theo đặc trưng thi pháp thể loại 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 4: Chuyên đề Văn học nước ngoài  

(Chọn 02 trong 06 học phần sau với tổng thời lượng là 05 TC) 

5     

55 Đọc hiểu văn bản 
trữ tình phương 

Đông 

- Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản trữ tình phương Đông 
- Phát triển năng lực nghiên cứu văn bản trữ tình phương Đông 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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56 Đọc hiểu văn bản 

tự sự và kịch 

phương Tây 

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự và kịch phương Tây. 
Phát triển năng lực nghiên cứu văn bản tự sự và kịch phương Tây. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

Mỹ 

- Phát triển năng lực đọc hiểu, tiếp nhận văn học Mỹ 

- Phát triển năng lực nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học trong phạm vi kiến thức văn học Mỹ, đáp ứng thực tiễn giảng dạy ở trường 

phổ thông. 
- Phát triển năng lực nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học trong phạm vi kiến thức văn học Mỹ, đáp ứng thực tiễn giảng dạy ở trường 

phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

58 Nghiên cứu và 

giảng dạy thơ 
Haiku 

- Phát triển năng lực đọc hiểu, tiếp nhận thơ Haiku 

- Phát triển năng lực nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học trong phạm vi kiến thức môn học, đáp ứng thực tiễn giảng dạy ở trường phổ 
thông. 

- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động dạy học thơ Haiku trong nhà trường phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Nghiên cứu và 

giảng dạy truyện 
ngắn A.P.Sê-khốp 

- Phát triển năng lực tiếp nhận những tri thức cơ bản về thể loại truyện ngắn; những đóng góp của Chekhov trong lĩnh vực truyện ngắn; 

những đặc điểm cơ bản của truyện ngắn Chekhov. 
- Phát triển kĩ năng nghiên cứu tác gia Chekhov và truyện ngắn của nhà văn; nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học trong phạm vi kiến 

thức môn học đáp ứng thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông. 

- Phát triển kĩ năng phân tích, thẩm bình, tổ chức các hoạt động dạy học đọc hiểu, chuyển thể tác phẩm của Chekhov trong nhà trường. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Tiểu thuyết đương 
đại Trung Quốc 

- Phát triển năng lực đọc hiểu, tiếp nhận tiểu thuyết đương đại Trung Quốc, đặc biệt là các tác gia, tác phẩm trong nhà trường phổ thông 
- Phát triển năng lực nghiên cứu tiểu thuyết đương đại Trung Quốc. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.3 Nghiệp vụ sư 

phạm 

  35     

Bắt buộc   31     

61 Tâm lý học đại 
cương (Tâm lý học 

1) 

- Người học hiểu được tâm lý học là gì, sự hình thành và phát triển tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật 
tâm lý người cùng với cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của các hiện tượng tâm lý. 

- Người học hình thành được kỹ năng đọc tài liệu, kỹ năng chuẩn bị seminar theo yêu cầu của giảng viên, kỹ năng phân tích và tổng hợp 

các tri thức tâm lý học để nhận dạng các hiện tượng tâm lý cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tự học. 
- Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm. 

- Có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học để trau dồi nhân cách, dần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo 
viên tương lai. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Tâm lý học lứa 

tuổi và Tâm lý học 

sư phạm (Tâm lý 
học 2) 

- Người học nắm được tri thức cơ bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, các lý thuyết tâm lý học trong dạy 

học và giáo dục, cơ sở tâm lý học của việc dạy học và giáo dục, đặc điểm lao động sư phạm và nhân cách người thầy giáo 

- Người học liên hệ được cơ sở tâm lý học trong dạy học, trong giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách 
học sinh; 

- Người học liên hệ được giữa kiến thức của học phần với việc tự tu dưỡng/rèn luyện nhân cách người thầy giáo đáp ứng chuẩn nghề 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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nghiệp giáo viên phổ thông; 
- Người học phát triển các kĩ năng tự học tập tự chủ, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng làm việc nhóm; hình thành thói quen áp dụng tri 

thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và rèn luyện bản thân. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Những vấn đề 
chung về giáo dục 

học (Giáo dục học 

1) 

 Nắm vững tri thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học: một khoa học về giáo dục con người; giáo dục với sự phát triển xã 
hội và phát triển cá nhân; mục đích và nguyên lý giáo dục; nghề dạy học và người giáo viên trong nhà trường. 

- Có khả năng vận dụng những cơ sở chung của giáo dục học để thực hiện được đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục và thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục trong nhà mầm non, phổ thông; 
- Hình thành ý thức trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục ở 

trường phổ thông 
(Giáo dục học 2) 

- Nắm vững tri thức nền tảng, cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông  

- Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản của học phần để thực hiện hiệu quả dạy học bộ môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác 

chủ nhiệm lớp. 
- Hình thành tình cảm, trách nhiệm đối với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong thời kì mới. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

65 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học giáo dục và 
chuyên ngành văn 

học, ngôn ngữ 

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học gắn với các lĩnh vực văn học và ngôn ngữ trong môn Ngữ văn 

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học gắn với các lĩnh vực văn học và ngôn ngữ trong môn Ngữ văn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

66 Môn Ngữ văn 

trong nhà trường 
phổ thông 

Hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

Hình thành và phat triển năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm hướng nghiệp cho hs ở nhà trường phổ thông 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Phương pháp dạy 

học đọc hiểu 

Hình thành năng lực đọc hiểu nhằm xây dựng thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học Ngữ văn. 

Phát triển được năng lực đánh giá hiệu quả các hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường trung học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Phương pháp dạy 
viết 

Phát triển năng lực thiết kế kế hoạch dạy học viết cho học sinh trung học 
Phát triển năng lực dạy học viết cho học sinh trung học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Phương pháp dạy 

nói-nghe 

Phát triển năng lực dạy học nghe nói,trong quá trình dạy học Ngữ văn  

Phát triển năng lực nghiên cứu hoạt động dạy học nghe nói trong dạy học Ngữ văn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 



1832 

 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

70 Đánh giá năng lực 

học sinh trong môn 
Ngữ văn 

Sử dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá cơ bản để đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn  

Phát triển năng lực lập kế hoạch, thực hiện và xử lí, phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Thực hành Sư 
phạm 1 (Công tác 

giáo viên chủ 

nhiệm lớp) 

Có hiểu biết khái quát về đặc điểm, tình hình chung nhà trường trung học; về chương trình giáo dục phổ thông mới và vị trí, vai trò, 
chức năng nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. 

Có kĩ năng cơ bản, cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học  

Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện . 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Thực hành Sư 
phạm 2(Tổ chức 

các hoạt động giáo 

dục) 

Có hiểu biết về chương trình hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
Có kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

cho học sinh  

Có phẩm chất nghề: yêu nghề, yêu người, tâm huyết với nghề, luôn tin tưởng vào học sinh và bản chất tốt đẹp của con người; tích cực 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện 

1   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

73 Thực hành Sư 

phạm 3(Dạy học 

Ngữ văn) 

Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn. 

Phát triển năng lực đánh giá trong dạy học môn Ngữ văn ở trung học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

74 Thực tập sư phạm 

1 

  3   Theo Quy chế thực tập sư phạm 

75 Thực tập sư phạm 
2 

  4   Theo Quy chế thực tập sư phạm 

  Tự chọn 5: Nghiệp vụ sư phạm 

(Mỗi nhóm chọn 01 học phần) 

4     

Nhóm 1: Các học phần PPDH Ngữ văn       

76 Dạy học các 

chuyên đề học tập 

ở THPT 

Hình thành kiến thức cơ bản nhằm phát triển năng lực nghiên cứu và dạy học Ngữ văn  

Thiết kế được kế hoạch dạy học cũng như đánh giá được hiệu quả các hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường trung học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

77 Dạy học Ngữ văn 

theo chủ đề tích 

hợp liên môn 

Phát triển năng lực thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp môn Ngữ văn với các môn học khác ở trường trung học 

Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợp liên môn 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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78 Đổi mới đánh giá 

trong môn Ngữ 

văn theo yêu cầu 

của PISA 

Phát triển năng lực nghề trong dạy học Ngữ văn 
Phát triển khả năng tổ chức kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo xu hướng quốc tế 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

79 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm, trải 

nghiệm hướng 
nghiệp trong môn 

Ngữ văn ở trường 

trung học 

Thiết kế được mục tiêu, nội dung, hình thức đồng thời hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học 

môn Ngữ văn 

Tổ chức được các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học Ngữ văn. Phát triển những phẩm chất và năng lực của người GV 
Ngữ văn được quy định trong Mục tiêu đào tạo của Chương trình 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

80 Sinh hoạt chuyên 

môn theo Nghiên 
cứu bài học trong 

dạy học Ngữ văn 

Hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cơ bản, cần thiết của người GV Ngữvăn: yêu nghề, có trách nhiệm với công việc dạy 

học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo, có ý thức đổi mới PPDH Ngữ văn, thúc đẩy đổi mới nhà trường 
Phát triển năng lực tự đánh giá được sự phát triển nghề nghiệp để đề ra và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2: Các học 

phần Tâm lí-Giáo 

dục 

        

81 Kĩ năng tư vấn cá 

nhân về khám phá, 
lựa chọn và phát 

triển nghề nghiệp 

cho học sinh trung 
học 

Có kiến thức về vấn đề tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường trung học  

Có năng lực vận dụng tri thức cơ bản để làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp khi đi thực tập và khi ra trường công tác ở trường trung học 
Hình thành tình cảm, trách nhiệm khi tham gia tìm hiểu, thực hành các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

82 Tham vấn học 

đường 

Có kiến thức nền tảng về tham vấn học đường như: những vấn đề chung về tham vấn học đường; yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

nguyên tắc đạo đức của nhà tham vấn học đường; kỹ năng tham vấn học đường.  
Có năng lực vận dụng tri thức nền tảng, cơ bản về tham vấn học đường trong quá trình thực hành tình huống thuộc về nghề nghiệp  

Hình thành tình cảm, trách nhiệm nghề nghiệp khi tham gia thực hành các kỹ năng tham vấn học đường 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

83 Giao tiếp sư phạm Người học hiểu được vai trò của giao tiếp sư phạm đối với hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; 
Người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, các phong cách giao tiếp sư phạm trong các tình huống giao tiếp trong cuộc sống 

và trong môi trường sư phạm; 

Người học nắm được nội dung và hình thức giao tiếp sư phạm; 
Người học có thái độ tích cực trong hoạt động học tập trên lớp, trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài ở nhà và hợp tác trong làm việc theo 

nhóm; 

Người học lập kế hoạch và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong các tình huống của cuộc sống, trong 
trường đại học; 

2   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

84 Những vấn đề giáo 

dục cần cập nhật 

Nắm vững: những cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và phương pháp dạy học trong nhà trường nói riêng; 

hướng đổi mới  
Có năng lực tiếp cận và vận dụng những vấn đề giáo dục cần cập nhật 

Có thái độ đúng đắn đối với những vấn đề giáo dục mới đang nảy sinh 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

85 Phương pháp học 

tập, nghiên cứu 
của sinh viên 

Có kiến thức về phong cách và phương pháp học tập – nghiên cứu của sinh viên 

Có năng lực tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập, nghiên cứu. 
Có trách nhiệm với bản thân trong quá trình học tập, nghiên cứu ở trường đại học 

2   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

86 Tâm lý học giới 
tính 

Hiểu biết về bản chất giới tính, tâm lý học giới tính, sự khác biệt giữa giới và giới tính 
Phân tích được đối tượng và nhiệm vụ của Tâm lý học giới tính, lịch sử hình thành tâm lý học giới 

Hiểu được đặc điểm tâm lý giới nam và nữ theo từng giai đoạn lứa tuổi (nhi đồng, thanh thiếu niên, trưởng thành, tuổi già) 

Áp dụng được các đặc điểm, quy luật tâm lý giới vào giải thích các vấn đề thực tiễn 
Trình bày và phân tích sự khác biệt về tâm lý giới trong các lĩnh vực (hôn nhân gia đình, giáo dục - đào tạo, ngành nghề, khía cạnh văn 

hóa 

Tuân thủ quy định của nhà trường, của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, trong tự học, tự rèn luyện để hình thành các 
phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

Có tinh thần chia sẻ, hợp tác và có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân; 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.4 Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế       

II.4.
1 

Khóa luận tốt nghiệp 7     

II.4.

2 
Các học phần thay thế (Mỗi nhóm chọn 01 học phần)       

  Nhóm 1: Học 

phần chuyên 

ngành 

        

87 Tiếp cận tác phẩm 

văn học trong nhà 
trường phổ thông 

từ các phạm trù 

thẩm mĩ 

Phát triển năng lực tiếp nhận, lí giải văn học từ góc nhìn mĩ học. 

Bồi dưỡng năng lực giảng dạy và đọc hiểu văn bản văn học từ các phạm trù mĩ học: cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu. 
Bồi dưỡng nhân cách, lối sống cao đẹp thông qua hoạt động tiếp nhận văn học từ các phạm trù thẩm mĩ. 

3   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

88 Văn học dịch và 
lựa chọn văn bản 

văn học dịch trong 

nhà trường phổ 
thông 

Có kiến thức cơ bản về văn học dịch, việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam và các văn bản văn học dịch trong nhà trường phổ 
thông. 

Có kỹ năng tiếp nhận, lựa chọn văn bản văn học dịch trong nhà trường phổ thông qua việc tiếp nhận và xử lí thông tin từ việc nghiên 

cứu văn học dịch tại Việt Nam. 
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu các văn bản văn học dịch trong nhà trường phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

89 Đọc hiểu văn bản 

văn học Việt Nam 

hiện đại 

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học Việt Nam hiện đại 

Phát triển năng lực nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại.  

3   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

90 Từ tiếng Việt trong 

hệ thống và trong 

sử dụng 

Phát triển năng lực ngôn ngữ về lĩnh vực từ vựng tiếng Việt, làm rõ những bình diện của từ trong hệ thống và trong hoạt động 

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức về từ vựng tiếng Việt vào hoạt động giao tiếp cũng như hoạt động nghiên cứu và giảng dạy 

Ngữ văn ở nhà trường phổ thông 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2: Học 

phần nghiệp vụ sư 

phạm 

        

91 Phát triển năng lực 

đọc hiểu và tạo lập 
văn bản qua hệ 

thống phiếu học 
tập 

Phát triển năng lực thiết kế và sử dụng phiếu học tập để phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học của học sinh 

Phát triển năng lực thiết kế và sử dụng phiếu học tập để phát triển năng lực tạo lập văn bản của học sinh 

4   Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

92 Ứng dụng Công 
nghệ thông tin vào 

dạy học và đánh 

giá năng lực học 
sinh trong môn 

Ngữ văn 

Khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông.  
Khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị công nghệ vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ 

văn ở trường phổ thông. 

4   Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

TỔNG CỘNG:   135     

15.2. Ngành Cử nhân Việt Nam học (Áp dụng cho K44) 

I Khối kiến thức đại cương 22     

1 Triết học Mác – 

Lênin 

1. Kiến thức: 

- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 
4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 
- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 
2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch 

3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực 

dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), 
với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 
- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Ngoại ngữ 3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 

và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 
- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  
3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi 

vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  

trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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10  Giáo dục thể chất 

1 
1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 
2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 

3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   
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  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       

II.1 Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành 8     

13 Cơ sở văn hoá Việt 
Nam 

1. Kiến thức 
- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng 

cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 
toàn diện nhân cách học sinh. 

- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 
- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 

giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 

hiện tượng văn hóa trong đời sống.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không 

phải giá trị văn hóa. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 
ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 
  

14 Mỹ học đại cương 1. Kiến thức: SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối 

tượng nghiên cứu của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này: Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt 
với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó; Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, 

cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này; Hiểu rõ khái niệm 

chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm;i lên bản chất của nghệ sĩ – 
một loại chủ thể đặc biệt; Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ 

ý nghĩa của môn mỹ học đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người. 

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng 
trong tự nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác 

phẩm và khám phá sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương. 

3. Thái độ: Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình; 
Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp; Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý 

nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – 

thiện – mĩ cao đẹp. 
4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho 

bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh; Hình thành năng lực nghiên cứu 

khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề tài sáng kiến kinh 

nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Văn bản Hán Nôm Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 
tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn 

bản từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong 

người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những 
văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc 

Hán trong tiếng Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành. 

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản 

Nôm, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể 

hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi 
dậy hứng thú của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến 

thức về chữ Nôm để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông. 

- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán 
trong tiếng Việt. 

16 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 

   1. Kiến thức: Người học cần nắm vững các tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời hiểu, giải thích và miêu tả  những 
khái niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

   2. Kĩ năng 

  Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc nghiên cứu và sử dụng 
ngôn ngữ.  

   3.  Thái độ 

 -  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp 
 -  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng biến thể trong ngôn ngữ  

 -  Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, 

từ đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 
   4.  Năng lực  

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

 -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành 

  62     

  Bắt buộc   44     

17 Nhập môn Việt 
Nam học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :. 
1. Kiến thức:  

- Hiểu được khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu. 

-  Phân tích được mối quan hệ của ngành Việt Nam học với các ngành khoa học khác, tiến trình lịch sử và sự quan tâm, nghiên cứu của 
người nước ngoài về Việt Nam.  

- Vận dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học vào thực tiễn. 

2. Kĩ năng. 
- Phát triển kĩ năng tự học,  nghiên cứu tài liệu Việt Nam học. 

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp. 

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học.  
3. Thái độ 

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam.  

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.   

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Văn học dân gian 
Việt Nam 

1. Kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian. 

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian. 

2. Kĩ năng 

Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện 

nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa… 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Văn học trung đại 
Việt Nam 

1.  Kiến thức 
- Sinh viên có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam. 

2. Kỹ năng 

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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3. Thái độ 
Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn 

và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 
công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử 

văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Văn học hiện đại 

Việt Nam 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn học hiện đại Việt Nam (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, thành tựu 

tiêu biểu). Từ đó, sinh viên có tri thức để nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam trong thế kỉ XX và sau này.  
- Sinh viên có kiến thức về các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học  với các tác giả tiêu biểu, từ đó xây dựng, xử lí các mối quan 

hệ giữa văn học và các thành tố văn hóa khác trong nghiên cứu Việt Nam học. 

- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các giá trị nhân bản của con người và dân tộc Việt Nam đã và đang được thể hiện phong phú, đa 
dạng trong văn học Việt Nam hiện đại.  

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu Việt 

Nam học trong tương lai. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau 

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của văn học Việt Nam hiện đại. 
- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Tổng quan du lịch Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Có được những tri thức tổng quan về hoạt động du lịch và khoa học du lịch; quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch thế 

giới và Việt Nam; 

- Các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch;  
- Mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực khác; 

- Thời vụ, đặc điểm và biện pháp khắc phục tính thời vụ du lịch; nhiệm vụ và vai trò của người làm du lịch… 

2.Kỹ năng:  
- Thu thập tài liệu phục vụ cho việc học môn Tổng quan Du lịch;  

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện;  

- Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc kết hợp kiến thức liên ngành cũng như thực hiện nghiệp vụ du lịch. 
3. Các mục tiêu khác: 

- Có thái độ học tập nghiêm túc;  

- Có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ tốt;  
- Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho bản thân sinh viên. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

1. Kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Địa lí Tự nhiên Việt Nam và Địa lí dân cư Việt Nam bao gồm: 
+ Các đặc điểm cơ bản của Tự nhiên và Tài nguyên thiên nhỉên Việt Nam 

+ Các đặc điểm dân cư, nguồn lao động của Việt Nam. 

+ Vai trò của Tự nhiên và dân cư đối với sự phát triển KT – XH Việt Nam 
2. Kỹ năng:  

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận các hiện tượng sự vật trong mối      liên hệ biện chứng. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, đọc bản đồ, sử dụng Atlat địa lí VN  
3. Thái độ 

+ Nâng cao nhận thức của sinh viên về các nguồn lực phát triển KT- XH của đất nước. vận dụng kiến thức vào việc nhìn nhận, đánh giá 

và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực phân tích, tổng hợp 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

-  Năng lực hợp tác 

23 Địa lí kinh tế xã 
hội Việt Nam 

1. Kiến thức:  
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tình hình KT - XH Việt Nam trong đó đi sâu vào những thay đổi trong thời kì đổi 

mới. Từ đó sinh viên có được nền tảng kiến thức để tiếp tục học tập, nghiên cứu những vấn đề về văn hoá và du lịch Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận các hiện tượng sự vật trong mốiliên hệ biện chứng. 

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, đọc bản đồ KT - XH Việt Nam. Kĩ năng xây dựng biểu đồ kinh tế. 

3.  Thái độ 
+ Hình thành cho sinh viên thái độ nhận thức đúng đắn về những thay đổi KT - XH của đất nước, trân trọng những thành quả đã đạt 

được, không bi quan trước những khó khăn thử thách, có suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết những vấn đề đang được đặt ra. 

4.Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
-  Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Hà Nội học 1. Kiến thức: 

Hiểu biết về Hà Nội, về lịch sử, văn hóa, con người, phong tục, tập quán; Tôn vinh những giá tri truyền thống và bản sắc của Hà Nội. Hà 

Nội trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hà Nội từ các điểm nhìn kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật…, Hà Nội trong con mắt của 

người nước ngoài. 

2. Kỹ năng:  
Từ bản đồ Hà Nội, biết đọc các thông tin về những địa danh, thông tin lịch sử, văn hóa truyền thống, có khả năng giới thiệu, hướng dẫn 

khách du lịch trong nước, nước ngoài khi thực hiện các chuyến tham quan. 

3. Thái độ:  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới.  

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực điền dã  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực nghiên cứu  tích hợp 
- Năng lực hợp tác 

5. Các mục tiêu khác:   

Hà Nội học là môn học tìm hiểu, sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến cho mỗi người Hà Nội, mỗi người Việt Nam những tri thức mọi mặt 
về Hà Nội dể bảo tồn, phát huy những giá trị của Hà Nội vào đời sống xã hội và quảng bá với thế giới. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan. 
- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người. 

- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các 

vấn đề chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. 
- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Kĩ năng 

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản. 
- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta. 

3. Thái độ 

2 Hk3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ. 
- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước.4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu 

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị) 
- Năng lực hợp tác 

26 Lịch sử kinh tế 

Việt Nam 

1. Kiến thức:  

- Giúp cho sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cụ thể. 
2. Kỹ năng: 

8. Nâng cao trình độ cho sinh viên  về lý luận kinh tế và khả năng công tác chuyên môn về kinh tế. 

3. Thái độ: 
  Có cách nhìn khách quan, có thái độ tích cực khi đánh giá nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn  lịch sử  

4. Củng cố và phát triển các năng lực: 

- Nhận diện và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội. 
- Nhận biết được sự tác động của kinh tế đến các vấn đề văn hóa, xã hội 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Lịch sử quân sự 

Việt Nam 

1.Kiến thức: 

Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài 
thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

2.  Kỹ năng: 

Biết vận dụng kiến thức đã học để tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân 
tộc Việt Nam.  

3. Thái độ: 

Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Phẩm chất chính trị. 

- Trách nhiệm công dân. 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học. 

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Lịch sử đối ngoại 

Việt Nam 

1.Về kiến thức: 

+ Nắm được những nội dung chính và những đặc điểm cơ bản trong lịch sử đối ngoại của Việt Nam. 
+ Nắm được vị trí, vai trò của quan hệ quốc tế trong xây dựng  và bảo vệ Tổ Quốc 

+ Những sự kiện và nhân vật nổi bật trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. 

+ Nắm được những thành tựu, tồn tại, thời cơ, thách thức và triển vọng của ngoại giao Việt Nam hiện nay.  
2.  Về kỹ năng:  

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp; kỹ năng và phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Việt Nam. 

3. Về thái độ học tập:  
+ Người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc. 

4.  Phẩm chất chính trị. 
- Trách nhiệm công dân. 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học. 

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Các dân tộc ở Việt 
Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng phát triển 

vấn đề dân tộc hiện nay. 
- Có ý thức và hành động vì một đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

2. Kĩ năng 

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống.  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 
- Nhận thức đúng đắn về bức tranh văn hóa các tộc người, từ đó có cách ứng xử đúng khi đến vùng dân tộc thiểu số, có lập trường quan 

điểm khi tranh luận về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc. 

4. Năng lực: 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành Việt Nam học cùng kiến thức chung về đặc trưng văn hóa của của 

các tộc người được trang bị qua môn học, có thể nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu văn hóa giao tiếp bằng 

ngôn ngữ của người Việt, Nghiên cứu văn hóa ăn uống của dân tộc Việt, Thái, Mông…; nghiên cứu văn hóa của các tộc người ở vùng 
này với vùng khác hay các nước trong khu vực… 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi  sinh viên sau này sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.  
- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân 

để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa,  có lập trường quan điểm 

khi tranh luận về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc . 

30 Thể chế chính trị 

Việt Nam hiện đại 

1. Về kiến thức 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam từ khi có nhà nước cho đến nay 
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thể chế chính trị Việt Nam hiện nay 

+ Nâng cao trình độ hiểu biết của sinh viên về quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam. 

+ Giúp sinh viên hiểu thêm tính ưu việt và vai trò lịch sử của hệ thống chính trị cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

2.  Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên biết cách vận dụng lý luận về nhà nước trong việc phân tích quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị 
Lý giải mối quan hệ tương tác giữa vai trò của hệ thống chính trị với thực tiễn 

Biết cách xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam. 

3. Về thái độ: 

Củng cố cơ sở khoa học cho lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị. 

4. Về năng lực. 

Củng cố và rèn luyện năng lực 
- Phân tích tổng hợp, hệ thống vấn đề 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự nghiên cứu 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Tôn giáo tín 

ngưỡng Việt Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học một số vấn đề lý luận cơ bản về tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống văn hóa người Việt Nam. 
- Cung cấp tri thức chung về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng tại Việt Nam, qua đó tìm hiểu đặc trưng cơ bản của cuộc sống 

tâm linh người Việt. 

2. Kỹ năng: Hình thành và rèn luyện phương pháp, kỹ năng tiếp cận với tôn giáo tín ngưỡng cho người học: coi tôn giáo tín ngưỡng là 
một tiểu hình thái ý thức xã hội – coi là hành vi – coi là biểu hiện đặc thù của văn hóa; phù hợp với ngành Việt Nam học trong hoạt 

động lý luận và thực tiễn. 

3. Thái độ  
Người học cần: 

-  Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Tích cực nghe giảng trên lớp 
- Thảo luận, tham gia làm các bài tập theo chủ đề. 

- Có thái độ khách quan trân trọng đối với các vấn đề khoa học liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng trong quá khứ cũng như trong hiện tại. 

4. Năng lực  
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Phát huy năng lực tự đánh giá đúng vị trí và vai trò của tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của con người Việt Nam. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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32 Nghệ thuật truyền 

thống Việt Nam 
Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

- Thấy được nét đặc thù thể hiện bản sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam so với nghệ thuật truyền thống của các nước trong cùng 
khu vực và trên thế giới. 

2. Kĩ năng 

- Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật truyền thống, năng lực đánh 
giá các vấn đề của nghệ thuật truyền thống trong xã hội hiện đại. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp cho người học tình yêu đối với nền nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 
4. Năng lực 

- Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị văn 

hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Văn hóa ẩm thực 

Việt Nam 

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức  

- Có được những kiến thức lý thuyết cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung; văn hóa ẩm thực VN nói riêng; - Hiểu được những yếu tố 
ảnh hưởng ẩm thực và văn hóa ẩm thực 

2. Kỹ năng:  

- Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành; 
-  Phân biệt được văn hóa ẩm thực với ẩm thực; văn hóa ẩm thực của một quốc gia; văn hóa ẩm thực các vùng miền; 

- Biết vận dụng hiểu biết về ẩm thực, văn hóa ẩm thực vào cuộc sống…  

3. Các mục tiêu khác:  
- Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế. 

- Tăng thêm lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam; 

-  Biết trân trọng giá trị văn hóa trong ẩm thực…. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

34 Địa phương học 1. Kiến thức: 

- Nắm được khái niệm, đặc trưng, phân loại, giá trị, lịch sử hình thành và phát triển của địa phương học 

2.  Kỹ năng: 
-Biết nghiên cứu một địa phương (làng, xã, huyện, tỉnh, thành phố, vùng, miền) để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn 

hóa hiện nay. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các vốn di sản văn hóa của từng vùng, từng địa phương .  
4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực điền dã  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

35 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

SV cần đạt: 
1. Kiến thức. 

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những 

kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 
1500 từ. Họ có khả năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 

số kiến thức chuyên ngành, có hệ thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành 

được sử dụng trong lĩnh vực văn học. 
2. Kỹ năng. 

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được 

một số đoạn trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. 
3. Các mục tiêu khác. 

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ 
làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh. 

 

36 Lịch sử văn minh 
thế giới 

SV cần đạt: 
1. Kiến thức 

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh. 
2. Kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh. 

- Có khả năng làm việc theo nhóm 
- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình. 

3. Thái độ: Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 

4. Mục tiêu về năng lực: 
- Năng lực tự nghiên cứu, tự học 

- Năng lực hợp tác….. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

37 Tiếng Việt thực 
hành 

Kết thúc môn học SV được trang bị 
1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn 

đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học 

một thứ công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo 

lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự 

nghiên cứu. 
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 

trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt 

ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 1: chọn 6 trong 8 môn 18     

38 Di sản văn hóa với 
phát triển du lịch 

Kết thúc môn học, SV cần đạt: 
1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa (di sản văn hóa – nguồn lực du lịch) 

- Nắm được các văn bản pháp luật quốc tế, quốc gia với việc quản lý, khai thác di sản văn hóa. 
2.  Kỹ năng: 

- Mô tả được các di sản 

 - Biết quản lý, khai thác di sản cho hoạt động du lịch.  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Du lịch văn hoá Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được: 

1. Kiến thức: 

- Nắm được các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản du lịch văn hóa; Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch; Nhận diện và khai thác các 
giá trị văn hóa của các dạng tài nguyên "du lịch văn hóa" như: Di tích lịch sử văn hóa, Lễ hội, Nghề và làng nghề thủ công truyền thống, 

….. 

2. Kỹ năng: 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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 + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp lý thuyết. 
 + Thuyết trình, phản biện. 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Các mục tiêu khác: 
 + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp 

 + Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho sinh viên  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Tham quan thực tế 
một vùng du lịch 

văn 

hóa 

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Có được kiến thức cơ bản:  điền dã, thăm quan thực tế; du lịch văn hóa, các vùng du lịch văn hóa ở Việt Nam….. 

- Hiểu được quy trình tổ chức, thăm quan thực tế vùng du lịch văn hóa. 
- Vận dụng những kiến thức tham quan thực tế vào nghiệp vụ du lịch và nghiệp vụ nghiên cứu văn hóa sau này. 

2. Kỹ năng 

- Mô tả được quy trình thăm quan thực tế vùng du lịch văn hóa 
- Có kĩ năng tổ chức, học tập và làm việc nhóm 

- Có khả năng áp dụng và thực hành ở mức độ ban đầu các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu về du lịch văn hóa của một địa bàn với 

một khoảng thời gian nhất định.                                
- Sinh viên có thể chủ động hoặc tự mình tổ chức nghiên cứu điền dã tại địa bàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu và bước đầu biết xây 

dựng một số tour thăm quan thực tế một vùng du lịch văn hóa  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 
4. Năng lực : Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản  

- Năng lực nghiên cứu  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Dòng họ - làng xã 
Việt Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 
1. Kiến thức 

 Chuyên đề cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về văn hóa dòng họ - làng xã, một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc 

tổng thể của văn hóa Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về văn hóa dòng họ - làng xã. 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được biểu hiện qua mối quan hệ dòng họ - làng xã rất đặc trưng của người Việt Nam. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

42 Du lịch làng nghề 
truyền thống 

Kết thúc môn học SV cần đạt được 
1. Kiến thức 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về làng nghề truyền thống Việt Nam và vấn đề phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam. 

2. Kỹ năng 
 Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu và phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam. 

3. Thái độ 

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản làng nghề của dân tộc, từ đó hướng tới các hoạt động du lịch nhằm bảo tồn và phát 
triển văn hóa, kinh tế. 

4. Năng lực 

- Năng lực thích nghi trong môi trường làm việc sau khi ra trường: Với những kiến thức cơ bản về du lịch làng nghề nói riêng, cùng với 
kiến thức chuyên ngành được đào tạo, người học có thể thích ứng và làm việc được trong nhiều môi trường với các công việc khác nhau. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn 

và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 
công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong 

quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

43 Văn hóa phương 

Đông 

1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản về văn hóa  phương Đông (các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) : điều kiện hình thành, đặc điểm 

chung, thành tựu chính… Ảnh hưởng của nền văn hóa này đối với văn hóa Việt Nam. 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn hóa phương Đông với văn hóa thế giới. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn hóa  thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
 2. Kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng cơ bản để có thể tiếp cận một quốc gia cũng như một khu vực trên thế giới dưới góc độ văn hóa. Vận dụng kiến 

thức văn hóa phương Đông để lý giải các hiện tương văn hóa Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3. Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 
- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

3 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Môi trường và con 

người 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; các quy luật sinh thái, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối 

quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con 

người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường. 
- Tìm hiểu một số vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam; Phương hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và ở Việt Nam; Những giải pháp thích hợp để đạt tới sự hài hòa giữa 

con người và thiên nhiên trong phát triển bền vững. 
2. Kĩ năng 

- Kỹ năng thu thập các nguồn thông tin về hệ thống tự nhiên, môi trường cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu. 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm   
- Hình thành và phát triển kỹ năng quan trắc môi trường, kỹ năng và khả năng hành động  để bảo vệ môi trường. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, bình luận, đánh giá một số vấn đề về môi trường, về mối quan hệ  con người - môi trường 

và môi trường - phát triển 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động trong học tập để nắm bắt các nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy và 

làm việc sau này. 
- Trung thực và có trách nhiệm trong học tập. 

- Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Yêu thích và mong muốn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

+ Năng lực dạy học 

- Năng lực vận dụng kiến thức về môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và con người, môi trường và phát triển để dạy học tích hợp 
các môn học ở trường phổ thông.  

- Năng lực dạy học các chuyên đề học tập về các vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên. 

+ Năng lực giáo dục 
- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (các hoạt động liên quan môi trường); 

- Năng lực giải quyết các tình huống giáo dục (các tình huống có liên quan đến ý thức, nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường, ý 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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thức, trách nhiệm công dân); 
- Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi; (các hành vi tiêu cực có liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường); 

- Năng lực tư vấn, tham vấn cho học sinh (về bảo vệ môi trường, tài nguyên, lựa chọn lối sống thân thiện với môi trường...). 

+ Năng lực hoạt động xã hội  
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội: có năng lực để vận động mọi người trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững  

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp 
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo (trong lĩnh vực môi trường và phát triển, môi trường và con người…) 

- Năng lực nghiên cứu khoa học (trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên) 

45 Kinh đô Việt Nam 
qua các thời kì lịch 

sử 

Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được: 
1. Kiến thức: 

- Nắm vững các nội dung sau:  

 + Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia của kinh đô. 
 + Nhận biết kinh đô qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động ngành. 

2.  Kỹ năng: 
+ Có kỹ năng phân tích, khai thác, phát huy giá trị của các kinh đô Việt Nam trong hoạt động thực tiễn của bản thân. 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 
4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tổ chức, khảo sát, điền dã  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III. Khối kiến thức nghiệp vụ 32     

  Bắt buộc   10     

46 Phương pháp 

NCKH chuyên 
ngành 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức :  
- Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học  

- Chú trọng giới thiệu những phương pháp nghiên cứu quan trọng, mới và hiện đại trong nghiên cứu khoa học gắn với mỗi chuyên 

ngành học của sinh viên. 
2.Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng cho sinh viên làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt biết sử dụng các kiến thức đã học vào 

việc nghiên cứu một cách có hiệu quả. 
3.Thái độ 

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu khoa học 

4.Năng lực: 
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47 Nghiệp vụ truyền 
thông 

1. Kiến thức: 
- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông.  

- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại. 

2. Kỹ năng:  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông. 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể. 

3 Thái độ: 

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện. 
4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực tổ chức sự kiện 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Kỹ năng thuyết 

trình 

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Hiểu được vai trò của kỹ năng thuyết trình.  

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình. 

2. Kĩ năng 
- Có kỹ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Kỹ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự tin. 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  
- Năng lực thuyết trình trôi chảy 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Nghiệp vụ báo chí 1. Kiến thức: 

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí. 

2. Kỹ năng: 

- Khai thác thông tin, phỏng vấn. 
- Viết tin, bài. 

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin. 

3. Thái độ: 
- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn 

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng. 

4. Năng lực: 
- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 2 nhóm) 15     

  Nhóm 1: Nghiên cứu văn hóa       

50 Nghiên cứu phong 

tục tập quán Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán nói chung và những thuần phong mĩ tục của Việt Nam nói riêng.  
2. Kỹ năng 

Biết phân biệt, lựa chọn những phong tục tập quán phù hợp với cuộc sống mới để tuyên truyền, bảo lưu, đồng thời gạt bỏ những phong 

tục tập quán cổ hủ.  
3. Thái độ 

Yêu quý, trân trọng phong tục tập quán của dân tộc 

4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu phong tục tập quán nói 

riêng, văn hoá nói chung 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 
công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sẽ trở thành người có ý thức và hành động 
bảo tồn,  phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong 

quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

51 Nghiên cứu các lễ 
hội truyền thống 

Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 
1. Kiến thức 

Sinh viên có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lễ hội truyền thống Việt Nam 

2. Kĩ năng 
Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về lễ hội truyền thống Việt Nam. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
- Nâng cao hiểu biết và trân trọng những giá trị văn hóa được biểu hiện qua lễ hội truyền thống Việt Nam. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Mĩ thuật cổ truyền 

Việt Nam (tranh 
dân 

gian và điêu khắc 

cổ) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên có được những nhận thức cơ bản, có hệ thống về hai loại hình mĩ thuật cổ truyền Việt Nam là tranh dân gian và điêu 

khắc cổ. 

2. Kĩ năng 
- Giúp sinh viên có năng lực nhận diện, bước đầu đánh giá các tác phẩm mĩ thuật cổ Việt Nam. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp tình yêu đối với nền mĩ thuật truyền thống của dân tộc. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của nghệ 

thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một 

đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Kiến trúc Việt 
Nam: lịch sử hình 

thành và 

phát triển 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên có những nhận thức cơ bản, hệ thống về lịch sử hình thành và phát triển của kiến trúc Việt Nam cùng những đặc điểm 

và thành tựu cơ bản của nó. 
2. Kĩ năng 

- Giúp sinh viên có khả năng nhận diện đặc điểm, bước đầu đánh giá các công trình kiến trúc Việt Nam. 
3. Thái độ 

- Bồi đắp lóng ham hiểu biết và niềm say mê tìm hiểu đặc điểm, nét đẹp của các giá trị văn hóa dân tộc trong đó có nghệ thuật kiến trúc. 

4. Năng lực 
- Bồi dưỡng năng lực tư duy thẩm mĩ và khả năng sáng tạo cho sinh viên.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

54 Nghệ thuật biểu 

diễn cổ truyền Việt 

Nam 
(tuồng, chèo) 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1.Kiến thức 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật biểu diễn cổ truyền của dân tộc 
đặc biệt là tuồng và chèo.      

2.Kĩ năng 

- Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền, năng 
lực đánh giá các vấn đề của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền trong xã hội hiện đại. 

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 

thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Việt Nam học. 
3.Thái độ 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá 
trị văn hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc. 

55 Nghiên cứu Việt 

Nam học ở Việt 
Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được:  

1.Kiến thức:  
- Hiểu được lịch sử ra đời, thực tiễn nghiên cứu và xu hướng, triển vọng phát triển của ngành Việt Nam học ở Việt Nam.  

- Vận dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học vào thực tiễn. 

2. Kĩ năng. 
-   Các kĩ năng nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành; lịch đại và đồng đại; kỹ năng dự báo.  

-  Phát triển kĩ năng tự học,  nghiên cứu tài liệu Việt Nam học. 

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp. 
- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học.  

3. Thái độ 

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, nghiên cứu, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam.  
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.   

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2: Nghiệp 

vụ du lịch 

        

56 Nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch 

1. Kiến thức: 
- Nắm vững các nội dung sau:  

 + Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch. 

 + Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy định…) 
 + Quy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn khách, 

công tác kết thúc chuyến đi) 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động hướng dẫn du lịch. 
2.  Kỹ năng: 

+ Có kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch (toàn quy trình hoặc từng khâu riêng lẻ) với tư cách là hướng dẫn viên. 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4.Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Bản đồ du lịch và 
sử dụng bản đồ du 

lịch 

Việt Nam 

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; đặc điểm, bản chất, phân loại cũng như phương pháp sử 
dụng bản đồ du lịch có hiệu quả cao. 

2. Kỹ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành; biết vận dụng hiểu biết về bản đồ du lịch 

và cách sử dụng bản đồ du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch nhằm đạt được hiệu quả cao nhất…  

3. Các mục tiêu khác: Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế, 

lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam…. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

58 Sản phẩm du lịch - 

Đại lí du lịch 

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; khái niệm, đặc điểm, bản chất, các tiêu chí phân loại cũng 

như những phương pháp tổ chức, hình thành sản phẩm du lịch; vai trò của sản phẩm du lịch; đại lý du lịch và tổ chức quản lý đại lý du 

lịch. 
2. Kỹ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành…  

3. Các mục tiêu khác: Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế, 

lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam…. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

59 Du lịch với phát 

triển bền vững 

 Kết thúc môn học, SV cần đạt được:  

1. Kiến thức:  

-  Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững; những nguyên tắc cũng như những điều 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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kiện cơ bản; thực trạng cũng như mối quan hệ giữa phát triển du lịch bền vững với các nhân tố khác; một số giải pháp cơ bản đảm bảo 
phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. 

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn du lịch ở Việt Nam theo hướng bền vững. 

2. Kĩ năng. 
-  Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề. 

- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp. 

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu, phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững.  
3. Thái độ 

- Góp phần trau dồi ý thức học tập, nghiên cứu, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam.  

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.   
4.  Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực tự học  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Tài nguyên - Môi 
trường du lịch Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :. 
1. Kiến thức:  

 - Nắm vững các nội dung sau:  

 + Khái niệm cơ bản liên quan tài nguyên du lịch, môi trường du lịch 
 + Tác động của du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch ở Việt Nam  

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động du lịch và văn hóa của bản thân, định hướng phát triển du lịch theo hướng 

bền vững. 
2. Kỹ năng: 

 + Có kỹ năng nhận diện, đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch. 

 +  Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Thái độ:  

+ Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp 

+ Phương pháp học tập khoa học sáng tạo. 
+  Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Du lịch biển Việt 

Nam 

-  Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững; những nguyên tắc cũng như những điều 

kiện cơ bản; thực trạng cũng như mối quan hệ giữa phát triển du lịch bền vững với các nhân tố khác; một số giải pháp cơ bản đảm bảo 
phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. 

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn du lịch ở Việt Nam theo hướng bền vững. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thực tập nghề   7     

62 Thực tập nghề 1                    3     

63 Thực tập nghề 2   4     

IV Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 7     

  Khóa luận tốt 

nghiệp 

  7     

  Môn học chuyên 

ngành thay thế 

khóa luận tốt 

nghiệp 

  7     

64 Du lịch Việt Nam 

trong xu thế hội 

nhập 

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; vị trí, vai trò, đặc điểm, cơ hội, thách thức… của du lịch 

văn hóa Việt Nam đặt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.  

2. Kĩ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu, khảo sát thực tế, bước đầu đưa ra định hướng khai thác và 
phát triển các giá trị văn hóa… trong hoạt động du lịch của địa phương, quốc gia. 

3. Thái độ 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nhận diện, khai thác các giá trị văn hóa 
- Năng lực tổ chức, điền dã di sản  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tự học  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

65 Văn hóa Việt Nam 

trong bối cảnh toàn 
cầu hóa 

 1. Kiến thức:  

- Có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành VNH:  đặc điểm, bản chất, mối quan hệ giữa văn hóa với các ngành kinh tế, xã hội…  
- Bước đầu hiểu và có kiến thức cơ bản về xu thế hội nhập và toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay. 

- Phân tích các giá trị văn hóa và bước đầu tổ chức một số hoạt động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trong bối 

cảnh hiện nay. 
2. Kĩ năng:  

- Tổ chức một số hoạt động bảo tồn, khai thác, quảng bá… văn hóa. 

-  Nghiên cứu, phân tích ý nghĩa của các giá trị văn hóa truyền thống VN trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. 
-  Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ:  
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng phẩm chất, lòng yêu nghề, yêu văn 

hóa VN, yêu đất nước và con người VN, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển.   
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Năng lực phân tích, nghiên cứu về văn hóa VN trong bối cảnh hiện nay. 

- Năng lực vận dụng những điều đã học vào trong thực tiễn.  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tổ chức hoạt động văn hóa – xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

- Năng lực tự học 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Tôn giáo, tín 

ngưỡng và các dân 

tộc Việt 
Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững tri thức về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng trong đời sống tâm linh người Việt Nam. 
- Hiểu về đặc điểm văn hóa các tộc người ở Việt Nam, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vấn đề dân tộc và miền núi hiện nay. 

2. Kĩ năng 

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống.  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

67 Những vấn đề cơ 

bản của văn hoá 

Việt Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững những vấn đề cơ bản của văn hoá Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc. 
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng 

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống.  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3.Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

  TỔNG CỘNG   130     

  CTĐT Cử nhân Việt Nam học (Áp dụng cho K45,46)       

I Giáo dục đại 

cương 
  

22   
  

1 Triết học Mác – 
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  

- Hình thành phẩm chất chính trị 
- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 

- Làm việc nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

 1.  Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 
2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch 

3. Thái độ: 

- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực 

dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), 
với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 
- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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6 Ngoại ngữ 1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 
- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 

- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 

- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 
- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 

- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 
- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

8 Ngoại ngữ 3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 

- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 
- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 
- Du lịch 

- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 
cương 

1. Kiến thức:  
- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 

và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 

- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 
3.Thái độ:  

- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1867 

 
10 Tin học  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 
dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 
và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 

1 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 
khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 
2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 
- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 
khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 
các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 
+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Giáo dục thể chất 

3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 
+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp    

    

  

II.1. Khối kiến thức cơ 

bản của nhóm 

ngành    

    

  

14 Cơ sở văn hoá Việt 
Nam 

 Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng 

cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 
- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 
- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  
4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 

giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 

hiện tượng văn hóa trong đời sống.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không 

phải giá trị văn hóa. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 
vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 

ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Mỹ học đại cương Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên 

cứu của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này. 
- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó. 

  - Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và 

tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này. 
- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên 

bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt. 
- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học 

đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người. 

2. Kĩ năng 
 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự 

nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và 

khám phá sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương. 
3. Thái độ 

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình. 

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn 

học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một 

đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 
được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

16 Cơ sở ngành          

17 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

1. Kiến thức 

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời môn học cũng cung cấp cho người học 
những khái niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

2. Kĩ năng 

- Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc giảng dạy tiếng Việt cho 
học sinh. Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học theo quan điểm hệ thống, kết hợp với dạy học 

theo quan điểm giao tiếp. 
3. Thái độ 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập 

- Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng không bình thường trong ngôn 
ngữ 

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn 

ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 
4.. Năng lực 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 

lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn 

rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức 

chuyên ngành 

        

  Bắt buộc         

18 Nhập môn Việt 

Nam học   

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :. 

 1. Kiến thức:  
- Hiểu được khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu. 

-  Phân tích được mối quan hệ của ngành Việt Nam học với các ngành khoa học khác, tiến trình lịch sử và sự quan tâm, nghiên cứu của 

người nước ngoài về Việt Nam.  
- Vận dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu Việt Nam học vào thực tiễn. 

2. Kĩ năng. 

- Phát triển kĩ năng tự học,  nghiên cứu tài liệu Việt Nam học. 
- Phát triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp. 

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học.  

3. Thái độ 
- Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam.  

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Văn học dân gian 
Việt Nam   

1. Kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian. 

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian. 

2. Kĩ năng 
Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện 

nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa… 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1877 

 
21 Văn học trung đại 

Việt Nam     
1.  Kiến thức 
- Sinh viên có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam. 

2. Kỹ năng 

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 
3. Thái độ 

Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn 

và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học về văn hóa giao tiếp của người Việt, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử 

văn hóa, dẫn tới sự thành công trong quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Văn học hiện đại 

Việt Nam   

1.Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn học hiện đại Việt Nam (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát triển, thành tựu 
tiêu biểu). Từ đó,  sinh viên có tri thức để nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam trong thế kỉ XX và sau này.  

- Sinh viên có kiến thức về các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học  với các tác giả tiêu biểu, từ đó xây dựng, xử lí các mối quan 

hệ giữa văn học và các thành tố văn hóa khác trong nghiên cứu Việt Nam học. 
- Sinh viên định hướng và tiếp nhận các giá trị nhân bản của con người và dân tộc Việt Nam đã và đang được thể hiện phong phú, đa 

dạng trong văn học Việt Nam hiện đại.  

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu Việt 
Nam học trong tương lai. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau 
- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của văn học Việt Nam hiện đại. 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23  Địa lí tự nhiên 
Việt Nam   

1. Kiến thức:  
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của Địa lí Tự nhiên Việt Nam và Địa lí dân cư Việt Nam bao gồm: 

+ Các đặc điểm cơ bản của Tự nhiên và Tài nguyên thiên nhỉên Việt Nam 

+ Các đặc điểm dân cư, nguồn lao động của Việt Nam. 
+ Vai trò của Tự nhiên và dân cư đối với sự phát triển KT – XH Việt Nam 

2. Kỹ năng:  

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhìn nhận các hiện tượng sự vật trong mối      liên hệ biện chứng. 
+ Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, đọc bản đồ, sử dụng Atlat địa lí VN  

3. Thái độ 

+ Nâng cao nhận thức của sinh viên về các nguồn lực phát triển KT- XH của đất nước. vận dụng kiến thức vào việc nhìn nhận, đánh giá 
và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

-  Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Văn hóa phương 

Đông     

1. Kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về văn hóa phương Đông (các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) : điều kiện hình thành, đặc điểm chung, 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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thành tựu chính… Ảnh hưởng của nền văn hóa này đối với văn hóa Việt Nam. 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn hóa phương Đông với văn hóa thế giới. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn hóa thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
2. Kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng cơ bản để có thể tiếp cận một quốc gia cũng như một khu vực trên thế giới dưới góc độ văn hóa. Vận dụng kiến 

thức văn hóa phương Đông để lý giải các hiện tương văn hóa Việt Nam cũng như các nước khác trong 
khu vực. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam     

1. Kiến thức 

- Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan. 

- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người. 
- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các 

vấn đề chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. 

- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
2. Kĩ năng 

- Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản. 

- Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ. 

- Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước.  
4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu 

- Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị) 
- Năng lực hợp tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Lịch sử kinh tế 

Việt Nam     

1. Kiến thức:  

- Giúp cho sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cụ thể. 
2. Kỹ năng: 

8. Nâng cao trình độ cho sinh viên  về lý luận kinh tế và khả năng công tác chuyên môn về kinh tế. 

3. Thái độ: 
  Có cách nhìn khách quan, có thái độ tích cực khi đánh giá nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn  lịch sử  

4. Củng cố và phát triển các năng lực: 

- Nhận diện và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội. 
- Nhận biết được sự tác động của kinh tế đến các vấn đề văn hóa, xã hội 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Lịch sử quân sự 

Việt Nam     

1.Kiến thức: 

Hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài 
thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

2.  Kỹ năng: 

Biết vận dụng kiến thức đã học để tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân 
tộc Việt Nam.  

3. Thái độ: 

Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): 

- Phẩm chất chính trị. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Trách nhiệm công dân. 
- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học. 

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn. 

29 Lịch sử đối ngoại 
Việt Nam     

1.Về kiến thức: 
+ Nắm được những nội dung chính và những đặc điểm cơ bản trong lịch sử đối ngoại của Việt Nam. 

+ Nắm được vị trí, vai trò của quan hệ quốc tế trong xây dựng  và bảo vệ Tổ Quốc 

+ Những sự kiện và nhân vật nổi bật trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. 
+ Nắm được những thành tựu, tồn tại, thời cơ, thách thức và triển vọng của ngoại giao Việt Nam hiện nay.  

2.  Về kỹ năng:  

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp; kỹ năng và phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Việt Nam. 
3. Về thái độ học tập:  

+ Người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc. 

4.  Phẩm chất chính trị. 
- Trách nhiệm công dân. 

- Năng lực giáo dục qua dạy học môn học. 

 - Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Các dân tộc ở Việt 

Nam     

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng phát triển 
vấn đề dân tộc hiện nay. 

- Có ý thức và hành động vì một đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

2. Kĩ năng 
-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 
- Nhận thức đúng đắn về bức tranh văn hóa các tộc người, từ đó có cách ứng xử đúng khi đến vùng dân tộc thiểu số, có lập trường quan 

điểm khi tranh luận về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc. 

4. Năng lực: 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành Việt Nam học cùng kiến thức chung về đặc trưng văn hóa của của 

các tộc người được trang bị qua môn học, có thể nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành như: Nghiên cứu văn hóa giao tiếp bằng 

ngôn ngữ của người Việt, Nghiên cứu văn hóa ăn uống của dân tộc Việt, Thái, Mông…; nghiên cứu văn hóa của các tộc người ở vùng 
này với vùng khác hay các nước trong khu vực… 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi  sinh viên sau này sẽ trở thành người chiến sĩ 

trên mặt trận bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.  
- Năng lực tự học suốt đời: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân 

để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa,  có lập trường quan điểm 
khi tranh luận về vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc, phản bác những luận điệu nhằm chia rẽ dân tộc . 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Thể chế chính trị 

Việt Nam hiện đại     

1. Về kiến thức 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam từ khi có nhà nước cho đến nay 
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thể chế chính trị Việt Nam hiện nay 

+ Nâng cao trình độ hiểu biết của sinh viên về quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam. 

+ Giúp sinh viên hiểu thêm tính ưu việt và vai trò lịch sử của hệ thống chính trị cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

2.  Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên biết cách vận dụng lý luận về nhà nước trong việc phân tích quá trình biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị 
Lý giải mối quan hệ tương tác giữa vai trò của hệ thống chính trị với thực tiễn 

Biết cách xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến hệ thống chính trị trong lịch sử Việt Nam. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Về thái độ: 
Củng cố cơ sở khoa học cho lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị. 

4. Về năng lực. 

Củng cố và rèn luyện năng lực 
- Phân tích tổng hợp, hệ thống vấn đề 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự nghiên cứu 

32 Tôn giáo tín 

ngưỡng Việt Nam     

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học một số vấn đề lý luận cơ bản về tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống văn hóa người Việt Nam. 
- Cung cấp tri thức chung về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng tại Việt Nam, qua đó tìm hiểu đặc trưng cơ bản của cuộc sống 

tâm linh người Việt. 

2. Kỹ năng: Hình thành và rèn luyện phương pháp, kỹ năng tiếp cận với tôn giáo tín ngưỡng cho người học: coi tôn giáo tín ngưỡng là 
một tiểu hình thái ý thức xã hội – coi là hành vi – coi là biểu hiện đặc thù của văn hóa; phù hợp với ngành Việt Nam học trong hoạt 

động lý luận và thực tiễn. 

3. Thái độ  
Người học cần: 

-  Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Tích cực nghe giảng trên lớp 
- Thảo luận, tham gia làm các bài tập theo chủ đề. 

- Có thái độ khách quan trân trọng đối với các vấn đề khoa học liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng trong quá khứ cũng như trong hiện tại. 

4. Năng lực  
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Phát huy năng lực tự đánh giá đúng vị trí và vai trò của tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của con người Việt Nam. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33 Nghệ thuật truyền 

thống Việt Nam      

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

- Thấy được nét đặc thù thể hiện bản sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam so với nghệ thuật truyền thống của các nước trong cùng 

khu vực và trên thế giới. 
2. Kĩ năng 

- Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật truyền thống, năng lực đánh 

giá các vấn đề của nghệ thuật truyền thống trong xã hội hiện đại. 
3. Thái độ 

- Bồi đắp cho người học  tình yêu đối với nền nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực 
- Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị văn 

hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Văn hóa ẩm thực 
Việt Nam     

Sau khi kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức  

- Có được những kiến thức lý thuyết cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung; văn hóa ẩm thực VN nói riêng; - Hiểu được những yếu tố 

ảnh hưởng ẩm thực và văn hóa ẩm thực 
2. Kỹ năng:  

- Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành; 

-  Phân biệt được văn hóa ẩm thực với ẩm thực; văn hóa ẩm thực của một quốc gia; văn hóa ẩm thực các vùng miền; 
- Biết vận dụng hiểu biết về ẩm thực, văn hóa ẩm thực vào cuộc sống…  

3. Các mục tiêu khác:  

- Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế. 
- Tăng thêm lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam; 

-  Biết trân trọng giá trị văn hóa trong ẩm thực…. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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35 Lịch sử văn minh 

thế giới     
1. Kiến thức 
- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về văn hóa, văn minh. 

2. Kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử văn minh. 

- Có khả năng làm việc theo nhóm 

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình. 
3. Thái độ: Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại. 

4. Mục tiêu về năng lực: 

- Năng lực tự nghiên cứu, tự học 
- Năng lực hợp tác….. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36  Ngoại ngữ 4   1. Kiến thức:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
- Về ngữ pháp: nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho những tình huống giao tiếp hàng ngày, sử dụng được các cấu trúc khác 

nhau để diễn tả ý nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc một cách phù hợp.  

- Về từ vựng: có đủ vốn từ vựng để thực hiện các tình huống giao tiếp, đọc hiểu và viết với chủ đề quen thuộc.  
- Về ngữ âm: nắm được hệ thống âm trong tiếng Anh, xác định được trọng âm của từ, trọng âm và ngữ điệu của câu.  

2. Kĩ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể: 
- Về kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và chi tiết những đoạn độc thoại và hội thoại có độ dài vừa phải, chủ đề quen thuộc.  

- Về kỹ năng nói: diễn đạt ý thành câu nói hoàn chỉnh, phát âm đúng và rõ, câu nói có trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu khá tự nhiên.  

- Về kỹ năng đọc: hiểu ý chính và chi tiết của những văn bản có độ dài vừa phải, chủ đề quen thuộc, bước đầu biết phân tích và suy luận 
dựa trên nội dung văn bản.  

- Về kỹ năng viết: viết đoạn ngắn để miêu tả/ kể chuyện, viết thư thân mật.  

3. Thái độ:  

- Giảng viên đảm bảo lượng nội dung kiến thức truyền tải đến sinh viên và sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp.  

- Sinh viên xây dựng và duy trì thái độ nghiêm túc đối với môn học, cụ thể: 

- Đi học đầy đủ, không chỉ chăm chỉ luyện tập trên lớp mà còn dành thời gian tự rèn luyện, tự tìm hiểu ở nhà.  
- Có thái độ tôn trọng, lễ phép và hợp tác tích cực đối với giáo viên. 

- Có thái độ thân thiện và tinh thần đóng góp tích cực trong nhóm và tập thể lớp.  

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và trung thực trong thi cử.  
- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học.  

4. Năng lực:  

Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

-  Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực tư duy phản biện 

- Năng lực tìm kiếm thông tin và học liệu phù hợp 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Phần tự chọn 4 

trong 8  môn 

        

37 Ngoại ngữ chuyên 

ngành du lịch 1    

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết ban đầu về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ A2 và các cấu 

trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du lịch nói chung.  

2. Kỹ năng:  
- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) tương đối thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống đơn giản khi tham gia thực 

hiện các loại hình dịch vụ du lịch.  

- Người học có thể soạn thảo một số văn bản, giấy tờ, báo cáo ở mức độ đơn giản về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 
- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn 

học. 

4 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm 

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh. 
- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực  

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, dần hình thànhvà phát triển 
năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch. 

38 Ngoại ngữ chuyên 

ngành du lịch 2    

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ A2+ (tương 

đương bậc 2) và các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du 

lịch nói chung.  
2. Kỹ năng:  

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường khi tham gia thực hiện 

các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học có thể soạn thảo một số văn bản, giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi trung bình về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 

- Người học phát triển được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

3. Thái độ 
- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. 

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh. 
- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực  

Người học hình thành đượckhả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, có thể phát triển 

và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch. 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Ngoại ngữ chuyên 

ngành du lịch 3    

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ B1 (tương 

đương bậc 3) và các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du 

lịch nói chung.  
2. Kỹ năng:  

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia thực 

hiện các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học có thể soạn thảo một số văn bản, giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối phức tạp về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 

- Người học phát triển được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

3. Thái độ 
- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. 

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh. 
- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực  

Người học có được khả năng thường xuyên giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, có thể phát triển và nâng 
cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành  du lịch . 

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Ngoại ngữ chuyên 

ngành du lịch 4    

1. Kiến thức:  

- Người học có những hiểu biết căn bản về công tác du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học cần nắm vững khối lượng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến chuyên ngành du lịch ở trình độ B1+ (tương 

đương bậc 3) và các cấu trúc câu thông dụng sử dụng trong các loại hình dịch vụ du lịch và các tình huống thường gặp trong công tác du 

lịch nói chung.  
2. Kỹ năng:  

- Người học có được kỹ năng giao tiếp (nghe, nói) thành thạo bằng tiếng Anh trong các tình huống  phức tạp khi tham gia thực hiện các 

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1883 

 
loại hình dịch vụ du lịch. 
- Người học có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 

3. Thái độ 

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm. 
- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh. 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  
4. Năng lực  

Người học có được khả năng thường xuyênvà tự nhiên giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch. Từ đó, có thể phát 

triển và nâng cao năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 

41 Ngoại ngữ chuyên 

ngành báo chí 

truyền thông 1         

1.Kiến thức:  

- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền thông. 

- Người học làm quen với thông tin từ những văn bản báo chí liên quan đến các chủ đề quen thuộc.  
2. Kỹ năng:  

- Người học có thể đọc hiểu thông tin cơ bản chi tiết từ các tài liệu báo chí.  

- Người học có thể nghe hiểu ý chính trong các bản tin thời sự trên truyền hình và đài phát thanh.  
- Người học có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp vào viết câu và đoạn ngắn về các chủ đề trong báo chí.  

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn 

học. 
3. Thái độ 

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm 

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 
quanh. 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực  

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát 

triển năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

42 Ngoại ngữ chuyên 
ngành báo chí 

truyền thông 2        

1. Kiến thức:  
- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền thông vào nói và viết 

tiếng Anh. 

- Người học mở rộng kiến thức về các chủ đề khác nhau được trình bày trong các văn bản báo chí.  
2. Kỹ năng:  

- Người học có thể đọc hiểu thông tin chính và chi tiết từ các tài liệu báo chí.  

- Người học có thể nghe hiểu ý chính và chi tiết trong các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng.  
- Người học có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp vào viết đoạn ngắn về các chủ đề trong báo chí và viết email.  

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn 

học. 
3. Thái độ 

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm 

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 
quanh. 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực  
Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát 

triển năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Ngoại ngữ chuyên 
ngành báo chí 

truyền thông   3      

1. Kiến thức:  
- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chuyên ngành báo chí và truyền thông vào nói và viết 

tiếng Anh. 

- Người học nắm đước các phương pháp báo chí tiếng Anh và Mỹ, về nguồn gốc của hình thức kim tự tháp ngược, cấu trúc của tin tức; 
về nguồn gốc và ý nghĩa của khái niệm “báo chí Vàng”, cùng với các yếu tố khác có nguồn gốc từ Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. 

- Người học mở rộng kiến thức về các chủ đề khác nhau được trình bày trong các văn bản báo chí.  

4 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Kỹ năng:  
- Người học có thể đọc hiểu thông tin chính và chi tiết từ các tài liệu báo chí.  

- Người học có thể nghe hiểu ý chính và chi tiết trong các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng.  

- Người học có thể vận dụng kiến thức ngữ pháp và kiến thức về phương pháp viết báo vào viết tiêu đề, tin vắn, phỏng vấn, truyện ngắn, 
hướng dẫn và bình luận.  

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn 

học. 
3. Thái độ 

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm 

- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 
quanh. 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  

4. Năng lực  

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát 

triển năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

44 Ngoại ngữ chuyên 
ngành báo chí 

truyền thông  4 

1. Kiến thức:  
- Người học hiểu và vận dụng được kiến thức ngữ pháp và từ vựng nâng cao vào giao tiếp tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành báo 

chí và truyền thông. 

- Người học nắm được những kiến thức liên quan đến công việc chuyên ngành báo chí truyền thông.  
- Người học mở rộng kiến thức về các chủ đề khác nhau được trình bày trong các văn bản báo chí.  

2. Kỹ năng:  

- Người học có thể viết tiêu đề báo chí, phân tích nội dung báo, lên kế hoạch và vận dụng kiến thức vào viết những bài báo với nội dung 
quen thuộc.  

- Người học có thể lên danh sách bản tin, thiết kế trang bìa và nội dung tạp chí, viết lời hướng dẫn cho buổi ghi hình, viết lời thoại, tổ 

chức buổi ghi hình, viết bài bình luận phim, thiết kế và viết podcast, blog, viết quảng cáo, miêu tả xu hướng thị trường.  

- Người học có thể đọc hiểu, nghe hiểu ý chính và chi tiết trong các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng.  

- Người học có thể nói về các thông tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và báo mạng.  

- Người học phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn 
học. 

3. Thái độ 

- Người học làm quen với các hoạt động học tập, trao đổi, thảo luận theo nhóm 
- Người học phát triển tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và trách nhiệm với những người xung 

quanh. 

- Người học có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.  
4. Năng lực  

Người học hình thành được thói quen giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong báo chí truyền thông. Từ đó, dần hình thành và phát 
triển năng lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành báo chí truyền thông.  

4 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III.  Khối Kiến thức 

Nghiệp vụ 

        

III.1

.  

Hướng lựa chọn 

1: Du lịch và văn 

hóa Việt Nam  

        

   Bắt buộc         

45 Phong tục tập quán 
Việt Nam  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán nói chung và những thuần phong mĩ tục của Việt Nam nói riêng.  

2. Kỹ năng 
Biết phân biệt, lựa chọn những phong tục tập quán phù hợp với cuộc sống mới để tuyên truyền, bảo lưu, đồng thời gạt bỏ những phong 

tục tập quán cổ hủ.  

3. Thái độ 
Yêu quý, trân trọng phong tục tập quán của dân tộc 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu phong tục tập quán nói 

riêng, văn hoá nói chung 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 
công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sẽ trở thành người có ý thức và hành động 

bảo tồn,  phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, người học có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, dẫn tới sự thành công trong 
quá trình học tập hiện tại và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội sau này. 

46  Mĩ thuật cổ truyền 

Việt Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên có được những nhận thức cơ bản, có hệ thống về hai loại hình mĩ thuật cổ truyền Việt Nam là tranh dân gian và điêu 

khắc cổ. 

2. Kĩ năng 
- Giúp sinh viên có năng lực nhận diện, bước đầu đánh giá các tác phẩm mĩ thuật cổ Việt Nam. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp tình yêu đối với nền mĩ thuật truyền thống của dân tộc. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của nghệ 

thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một 

đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

47  Nghệ thuật biểu 

diễn cổ truyền Việt 

Nam   

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đặc điểm và thành tựu của các loại hình nghệ thuật biểu diễn cổ truyền 

của dân tộc đặc biệt là tuồng và chèo. 
2. Kĩ năng - Giúp sinh viên vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích tính đặc thù và giá trị của nghệ thuật biểu diễn cổ 

truyền, năng lực đánh giá các vấn đề của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền trong xã hội hiện đại. - Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết 

trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ 
năng cần thiết cho một sinh viên ngành Việt Nam học.  

3. Thái độ Giúp sinh viên có khả năng cảm thụ, đánh giá đúng giá trị của nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có ý thức trân trọng và bảo 

tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

48 Hán Nôm dành 
cho du lịch   

1. Kiến thức 
Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được:  

- Sinh viên biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản 
chữ Nôm… từ đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm, từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 

tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong hoạt động du lịch. 
Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ hiểu sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám phá 

những kiến thức mới, những văn bản mới, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

2. Kĩ năng 
- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng vào hoạt động du lịch thực tiễn. 

- Biết cách xử trí, lí giải trong các trường hợp cụ thể. 

- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng và hỗ trợ trong việc học các môn học khác thuộc liên ngành.  
- SV có kĩ năng thuyết trình, trình bày và xử lý linh hoạt những vấn đề thuộc môn học.  

- SV có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm.   

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Biết trân trọng vốn ngôn ngữ dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 
4.  Năng lực: 

Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.  

Năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 
 Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 
ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

49 Tài nguyên và môi 

trường du lịch   

Kết thúc môn học, SV cần đạt được :. 

1. Kiến thức:  

- Nắm vững các nội dung sau:  
  + Khái niệm cơ bản liên quan tài nguyên du lịch, môi trường du lịch 

  + Tác động của du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch ở Việt Nam  

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động du lịch và văn hóa của bản thân, định hướng phát triển du lịch theo hướng 
bền vững. 

2. Kỹ năng: 

  + Có kỹ năng nhận diện, đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch. 
  +  Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Thái độ:  

  + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp 
  + Phương pháp học tập khoa học sáng tạo. 

  +  Góp phần trau dồi ý thức học tập, lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Du lịch văn hóa Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được: 

1. Kiến thức: 

- Nắm được các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản du lịch văn hóa; Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch; Nhận diện và khai thác các 

giá trị văn hóa của các dạng tài nguyên "du lịch văn hóa" như: Di tích lịch sử văn hóa, Lễ hội, Nghề và làng nghề thủ công truyền thống, 
….. 

2. Kỹ năng: 

 + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp lý thuyết. 
 + Thuyết trình, phản biện. 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Các mục tiêu khác: 
 + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp 

 + Định hướng chuyên môn nghề nghiệp cho sinh viên  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch 

1. Kiến thức: 
- Nắm vững các nội dung sau:  

 + Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong chu trình kinh doanh du lịch. 

 + Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy định…) 
 + Quy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn khách, 

công tác kết thúc chuyến đi) 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của hoạt động hướng dẫn du lịch. 
2.  Kỹ năng: 

+ Có kỹ năng tổ chức hướng dẫn du lịch (toàn quy trình hoặc từng khâu riêng lẻ) với tư cách là hướng dẫn viên. 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4.Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

52 Thực hành 1     1. Kiến thức:Biết được những năng lực và những kĩ năng cần thiết của người làm văn hóa, du lịch (hướng dẫn viên) 
2.  Kỹ năng: 

-  Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ 

- Kỹ năng xử lý tình huống 
- Kỹ năng tổ chức các hoạt động giải trí tập thể 

3. Thái độ 

Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn đối việc học tập môn học; 
- Hình thành cho sinh viên tư thế tác phong của hướng dẫn viên. 

-  Yêu người, yêu nghề; tâm huyết với nghề.. 

- Tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo. 
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giao tiếp, ứng xử, hoạt náo 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53  Thực hành 2   1. Kiến thức: 
- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa  

- Nắm được các văn bản pháp luật quốc tế, quốc gia với việc quản lý, khai thác di sản văn hóa. 

2.  Kỹ năng: 
- Nhận diện được các di sản 

- Mô tả, thuyết minh về các di sản 

- Bước đầu hình thành kỹ năng khai thác, quản lý di sản trong hoạt động văn hóa, du lịch  

3. Thái độ 

- Tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức cao 
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản  
- Năng lực mô tả, khai thác, đánh giá di sản   

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

54 Thực tập 1          

55 Thực tập 2             

  Tự chọn (6 trong 

10 môn) 

        

56 Sản phẩm du lịch - 
Đại lý du lịch  

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; khái niệm, đặc điểm, bản chất, các tiêu chí phân loại cũng 
như những phương pháp tổ chức, hình thành sản phẩm du lịch; vai trò của sản phẩm du lịch; đại lý du lịch và tổ chức quản lý đại lý du 

lịch. 

2. Kỹ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu về chuyên ngành…  
3. Các mục tiêu khác: Góp phần trau dồi ý thức học tập nghiêm túc,cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế, 

lòng yêu nghề, yêu đất nước Việt Nam…. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Du lịch biển Việt 

Nam .  

-  Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững; những nguyên tắc cũng như những điều 

kiện cơ bản; thực trạng cũng như mối quan hệ giữa phát triển du lịch bền vững với các nhân tố khác; một số giải pháp cơ bản đảm bảo 

phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn du lịch ở Việt Nam theo hướng bền vững. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

58 Tuyến điểm du 

lịch Việt Nam   

1. Kiến thức: Nắm được các nội dung sau:  

+ Nắm vững kiến thức về các tuyến-điểm du lịch chính của Việt Nam:  
+ Nội dung của các điểm du lịch nổi tiếng và quan trọng của Việt Nam;  

+ Các tuyến du lịch chính ở VN và nội dung thuyết minh trên từng tuyến. 

 + Nắm vững các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, tôn giáo… có liên quan đến các điểm du lịch của Việt Nam. 
2. Kỹ năng: 

 + Kỹ năng thuyết minh các tuyến điểm du lịch chính của Việt Nam. 

+ Kỹ năng viết một bài thuyết minh về một điểm du lịch cụ thể 
+  Kỹ năng thiết kế 1 chương trình du lịch 

 + Kỹ năng quan sát, ghi chú, đề xuất cho những thay đổi (nếu có) của tuyến đểm, hoặc thiết kế tuyến điểm mới  

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 
3. Thái độ 

 + Chuyên cần và tích cực với hoạt động trên lớp 

 + Nghiêm túc trong học tập và làm việc nhóm  
+ Yêu nghề, đam mê công việc 

4. Năng lực: Năng lực thiết kế, thuyết minh tuyến điểm du lịch; trân trọng, gìn giữ và bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Di sản văn hóa với 
phát triển du lịch 

Kết thúc môn học, SV cần đạt: 
1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa (di sản văn hóa – nguồn lực du lịch) 

- Nắm được các văn bản pháp luật quốc tế, quốc gia với việc quản lý, khai thác di sản văn hóa. 
2.  Kỹ năng: 

- Mô tả được các di sản 

 - Biết quản lý, khai thác di sản cho hoạt động du lịch.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tổ chức, điền dã di sản  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Hán Nôm dành 
cho du lịch (nầng 

cao) 

1. Kiến thức 
Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được:  

Sinh viên biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản 
chữ Nôm… từ đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm, từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 

tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong hoạt động du lịch phân theo từng vùng, miền và địa phương .... 
Sinh viên biết cách đọc hiểu văn bản từ đó sẽ hiểu sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong người học ham muốn tìm tòi, khám phá 

những kiến thức mới, những văn bản mới, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

2. Kĩ năng:  
- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng vào hoạt động du lịch thực tiễn phân theo từng vùng, miền và 

địa phương .... 

- Biết cách xử trí, lí giải trong các trường hợp cụ thể. 
- SV có khả năng áp dụng được các kiến thức của môn học để ứng dụng và hỗ trợ trong việc học các môn học khác thuộc liên ngành.  

- SV có kĩ năng thuyết trình, trình bày và xử lý linh hoạt những vấn đề thuộc môn học.  

- SV có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm.   
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. 
- Biết trân trọng vốn ngôn ngữ dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

4.  Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường.  
- Năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 

ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 
nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

61 Lễ hội truyền 

thống Việt Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 
Sinh viên có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lễ hội truyền thống Việt Nam 

2. Kĩ năng 

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về lễ hội truyền thống Việt Nam. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Nâng cao hiểu biết và trân trọng những giá trị văn hóa được biểu hiện qua lễ hội truyền thống Việt Nam. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận, bài tập nhóm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62  Dòng họ - Làng 

xã Việt Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 

1. Kiến thức 

 Chuyên đề cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về văn hóa dòng họ - làng xã, một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc 

tổng thể của văn hóa Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

Hình thành và nắm vững các kĩ năng thuyết trình, thảo luận, thực hành, ứng dụng các vấn đề về văn hóa dòng họ - làng xã. 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được biểu hiện qua mối quan hệ dòng họ - làng xã rất đặc trưng của người Việt Nam. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Hà Nội học 1. Kiến thức: 
Hiểu biết về Hà Nội, về lịch sử, văn hóa, con người, phong tục, tập quán; Tôn vinh những giá tri truyền thống và bản sắc của Hà Nội. Hà 

Nội trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hà Nội từ các điểm nhìn kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật…, Hà Nội trong con mắt của 
người nước ngoài. 

2. Kỹ năng:  

Từ bản đồ Hà Nội, biết đọc các thông tin về những địa danh, thông tin lịch sử, văn hóa truyền thống, có khả năng giới thiệu, hướng dẫn 
khách du lịch trong nước, nước ngoài khi thực hiện các chuyến tham quan. 

3. Thái độ:  Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới.  
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực điền dã  
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực nghiên cứu  tích hợp 

-   Năng lực hợp tác 
5. Các mục tiêu khác:   

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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Hà Nội học là môn học tìm hiểu, sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến cho mỗi người Hà Nội, mỗi người Việt Nam những tri thức mọi mặt 
về Hà Nội dể bảo tồn, phát huy những giá trị của Hà Nội vào đời sống xã hội và quảng bá với thế giới. 

64  Kiến trúc Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên có những nhận thức cơ bản, hệ thống về lịch sử hình thành và phát triển của kiến trúc Việt Nam cùng những đặc điểm 

và thành tựu cơ bản của nó. 

2. Kĩ năng 
- Giúp sinh viên có khả năng nhận diện đặc điểm, bước đầu đánh giá các công trình kiến trúc Việt Nam. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp lóng ham hiểu biết và niềm say mê tìm hiểu đặc điểm, nét đẹp của các giá trị văn hóa dân tộc trong đó có nghệ thuật kiến trúc. 
4. Năng lực 

- Bồi dưỡng năng lực tư duy thẩm mĩ và khả năng sáng tạo cho sinh viên.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Kinh đô Việt Nam 
qua các thời kỳ 

lịch sử 

Kết thúc học phần, SV cẫn đạt được: 
1. Kiến thức: 

- Nắm vững các nội dung sau:  

 + Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia của kinh đô. 
 + Nhận biết kinh đô qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động ngành. 

2. Kỹ năng: 
+ Có kỹ năng phân tích, khai thác, phát huy giá trị của các kinh đô Việt Nam trong hoạt động thực tiễn của bản thân. 

 + Làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, cầu thị và có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong hoạt động thực tiễn. 

- Ý thức giữ gìn và bảo vệ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4. Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tổ chức, khảo sát, điền dã  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học   

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hướng lựa chọn 

2: Báo chí, truyền 

thông và xuất bản         

        

  Bắt buộc            

66 Nghiệp vụ báo chí  1. Kiến thức: 

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí. 

2. Kỹ năng: 
- Khai thác thông tin, phỏng vấn. 

- Viết tin, bài. 

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin. 
3. Thái độ: 

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn 

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng. 
4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Nghiệp vụ truyền 
thông 

1. Kiến thức: 
- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông.  

- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng:  
- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể. 

3 Thái độ: 
- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện. 

4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  
- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực tổ chức sự kiện 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68  Nghiệp vụ xuất 
bản  

1. Kiến thức: 
 Trang bị kiến thức cơ bản về công tác biên tập xuất bản. 

2. Kĩ năng:  

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức khai thác bản thảo và biên tập bản thảo, sửa morát. 
3. Thái độ:  

Thông qua môn học, người học có cái nhìn linh hoạt hơn, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn biên tập và xử lý các văn bản. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Ngôn ngữ truyền 

thông và tiếp thị  

1. Kiến thức: 

- Biết, hiểu được đặc điểm và vai trò của ngôn ngữ trong việc sáng tạo và phát triển các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông 

- Biết, hiểu được khái niệm tiếp thị và truyền thông tiếp thị; nắm được các đặc điểm của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị 
- Biết, hiểu được một số phương diện của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị (ngôn ngữ với quảng cáo, ngôn ngữ với thương hiệu…) 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng nhận diện các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông tiếp thị 
- Kĩ năng thực hành phân tích, đánh giá thực tế 

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí 

3. Thái độ: Nâng cao nhận thức về sự hành chức của ngôn ngữ trong thực tế đời sống giao tiếp cộng đồng.  

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực tạo lập văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong 

học tập, nghiên cứu. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

70 Văn bản báo chí  1. Kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kiểu và thể loại của văn bản báo chí, đặc trưng, đặc điểm ngôn ngữ 

của văn bản báo chí, từ đó đặt vấn đề chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các văn bản báo chí. 
2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng đọc hiểu văn bản báo chí 

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí 
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt trên các phương tiện thong tin đại chúng. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong 
học tập, nghiên cứu. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Tâm lí học báo chí 

– truyền thông 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm bắt được mọi hiện tượng tâm lí con người trong mối quan hệ nhà báo/ nhà truyền thông- tác phẩm- công chúng ở 

góc độ Tâm lí học, các hướng ứng dụng tâm lí học trong lĩnh vực báo chí- truyền thông;  khả năng nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học 

giao tiếp trong việc tiếp cận, thu thập và khai thác thông tin của nhà báo trong việc xử lí thông tin… Đây được coi là những kiến thức 
căn bản và thiết yếu của bộ môn Tâm lí học báo chí- truyền thông. 

- Nắm được các quy luật của việc hình thành và phát triển ở những người làm công tác truyền thông đại chúng các năng lực và phẩm 

chất cần thiết cho nghệ thuật làm báo, hiểu được các đặc điểm tâm lí của một số đối tượng công chúng.  
- Giúp sinh viên trang bị được những tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về chuyên ngành Tâm lí học báo chí- truyền 

thông, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ môn học.  

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống trong đời sống.  

- Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác. 
- Kĩ năng giao tiếp, truyền thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 

- Nhận diện được vai trò, vị trí của nhà báo trong việc tiếp cận công chúng hiện đại. 
- Hình thành ý thức xây dựng sản phẩm báo chí ngày càng gần gũi với con người, mang giá trị nhân văn cao. 

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi nhà báo trong việc xây dựng hình ảnh nghề nghiệp trong mắt công chúng, đồng nghiệp. 

- Nhận thức đúng đắn và khả năng ứng xử, xử lí tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể nhằm nâng cao khả năng hòa nhập vào các 
nhóm công chúng- xã hội. 

4. Năng lực 

- Năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí ở nhiều loại hình báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu 
vực và thế giới. 

- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền 

thông đại chúng như các cơ quan văn hoá-tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội… 

- Năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ 
chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, 

cơ bản về lý luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí.  

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa, có lập trường quan điểm, tư 
tưởng vững vàng. 

72 Các loại hình báo 

chí hiện đại    

Kết thúc môn học, SV cần đạt được những mục tiêu sau: 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các loại hình báo chí hiện đại: báo in, báo nói, truyền hình, báo điện tử. 
- Trình bày được, phân tích được quá trình phát triển, những ưu điểm và hạn chế của từng loại hình báo chí. 

- Nhận ra được xu thế phát triển trong tương lai của từng loại hình báo chí hiện đại. Từ đó, nhận thức được những phẩm chất cần có của 

người làm báo để đáp ứng được yêu cầu của từng loại hình. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Kĩ năng thuyết trình 
- Kĩ năng tiếp cận, xử lí vấn đề 

- Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin thời sự. 

3. Thái độ  
- Thái độ học tập sôi nổi, nghiêm túc. 

- Thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, khao khát tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. 
4. Năng lực 

- Năng lực tìm kiếm thông tin. 
- Năng lực tự học, tự nghiên cứu- 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực tạo lập sản phẩm báo chí. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

73 Thực hành 1  Kết thúc môn học, SV cần đạt được những mục tiêu sau: 
1. Kiến thức 

- Học sinh có kiến thức về quy trình làm báo, công tác truyền thông và xuất bản ấn phẩm báo chí. 

- Cụ thể, quy trình làm báo: thu thập thông tin, viết bài, thiết kế, in ẩn sản phẩm; quy trình truyền thông, những cách thức truyền thông. 
- Chỉ ra được những yêu cầu cơ bản trong quy trình làm báo, xuất bản ấn phẩm truyền thông. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng thu thập thông tin 
- Kĩ năng viết bài, đưa tin. 

- Kĩ năng lựa chọn nội dung, hình thức truyền thông. 

- Kĩ năng trình bày vấn đề 
- Kĩ năng làm việc với chuyên gia 

3. Thái độ  

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Thái độ học tập sôi nổi, nghiêm túc. 
- Thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, khao khát tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Năng lực 
- Năng lực tìm kiếm thông tin. 

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Năng lực hợp tác. 
- Năng lực làm báo, truyền thông. 

74 Thực hành 2  1. Kiến thức 

- Củng cố kiến thức về các thể loại báo chí: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự 
- Củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức khi thực hành tác nghiệp báo chí 

2. Kĩ năng 

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ khi tác nghiệp báo chí 
- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng viết một bài báo, cụ thể viết tin, bài, thực hiện phỏng vấn, phóng sự 

3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất của một nhà báo chân chính. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực 
trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực  

- Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, năng lực tạo lập văn bản. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

75 Thực tập 1          

76 Thực tập 2          

  Tự chọn (chọn 06 

trong 10 môn)  

  2 HK7   

77 Kĩ năng khai thác 

thông tin trên 

internet  

Kết thúc môn học, người học cần đạt được: 

1. Kiến thức  

- Hiểu được các tri thức cơ bản liên quan đến việc khai thác thông tin trên Internet: các khái niệm quan trọng, qui trình khai thác thông 
tin trên Internet, một số lưu ý trong quá trình khai thác thông tin trên Internet. 

- Nắm được qui trình rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin trên Internet. 

2. Kĩ năng  
- Kĩ năng tìm kiếm, chọn lọc, khai thác, lưu trữ, hiệu chỉnh thông tin trên Internet. 

- Vận dụng thành thạo các kĩ năng khai thác thông tin vào trong thực tế, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và lĩnh vực công tác trong 

tương lai.  
3. Thái độ 

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực mình công tác. 

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế học tập và công tác 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực công nghệ thông tin  

- Năng lực tự học 

- Năng lực tư duy 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

78 Kĩ năng biên tập 

báo chí 

1. Kiến thức:  

SV hiểu được 

- Tổng quan về biên tập, các nguyên tắc, quy trình, kĩ thuật biên tập 
- Công việc biên tập cụ thể với từng loại hình báo chí 

2. Kĩ năng:  

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc biên tập 
- Rèn luyện kĩ năng biên tập chuyên nghiệp  

3. Thái độ  

 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình tiếp cận, lựa chọn, chỉnh sửa, chuyển tải thông 
tin. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xã hội. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận  

- Năng lực hợp tác 

79  Kĩ năng biên tập 

sách  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm bản chất và vai trò của nghề biên tập sách. 
- Trình bày được một cách hệ thống các kĩ năng, thao tác cần thiết của hoạt động biên tập sách. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kiến thức đã học về hoạt động biên tập vào thực tiễn. 
- Phát hiện nhanh nhạy, kịp thời các lỗi văn bản biên tập, bao gồm cả lỗi kĩ thuật lẫn nội dung. 

- Đưa ra được những phương án khắc phục và hoàn thiện văn bản mau lẹ và hiệu quả.  

3. Thái độ 
- Giúp SV cảm nhận được ý nghĩa và những đóng góp quan trọng của nghề biên tập sách đối với xã hội. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người công dân luôn tâm huyết với nghề của mình, đồng thời có ý thức trách 

nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực thẩm định và kiểm duyệt văn bản  
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp theo hướng liên ngành cho người học sau khi tốt nghiệp đại học.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

80 Kĩ năng tổ chức 

bản thảo  

Kết thúc môn học người học cần đạt được: 

1. Kiến thức: 

Trang bị kiến thức cơ bản về công tác tổ chức bản thảo, trong đó có xây dựng kế hoạch đề tài, đề xuất mời cộng tác viên thực hiện đề 

tài. 

2. Kĩ năng:  
Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức bản thảo. 

3. Thái độ:  

Thông qua môn học, người học biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn khai thác bản thảo. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Kĩ năng viết quảng 
cáo 

1. Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về quảng cáo nói chung, nắm vững các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản 
quảng cáo; nắm được kĩ năng tạo lập và tiếp nhận các thể loại quảng cáo khác nhau. 

2. Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành viết các văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và xã hội; có kĩ năng tiếp nhận văn bản 

quảng cáo dưới nhiều hình thức khác nhau. 
3. Về thái độ:  

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 
- Có ý thức tự rèn luyện thực hành viết các văn bản quảng cáo. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung: Có năng lực phân tích và đánh giá đối tượng cần được quảng cáo 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học năng lực thực hành viết các kiểu văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và 

xã hội. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

82 Kĩ năng phỏng vấn 

báo chí  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1.  Kiến thức 
- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được:  

- Phân tích được nguồn gốc ra đời của Phỏng vấn báo chí. 

- Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về Phỏng vấn báo chí. 
- Dựa vào các khái niệm, thuật ngữ về thể loại Phỏng vấn, so sánh nó với các thể loại Tin, Tường thuật, ghi nhanh, điều tra và Phóng sự. 

- Căn cứ vào sự ra đời của thể loại Phỏng vấn, giải thích được tại sao nó được coi là hạt nhân trong nhóm các thể loại báo chí. 

- Phân biệt được phương pháp Phỏng vấn  và thể loại Phỏng  vấn 
- Căn cứ vào khái niệm thể loại Phỏng vấn, giải thích được năng lực phản ánh hiện thực của tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phân tích được các đặc điểm về nội dung và hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí. 
- Giải thích được ít nhất 2 đặc điểm về nội dung và 2 đặc điểm về hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí. 

 Phân tích được các kĩ năng để sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 

- Giải thích được vai trò  người dẫn trong  tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 
- Phân tích được những kĩ năng cần có để thực hiện thành công một  tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 

- Nắm được pháp luật và đạo đức trong phỏng vấn báo chí. 

2. Kĩ năng 
- Vận dụng kiến thức về thể loại Phỏng vấn báo chí, đánh giá được mức độ đạt tiêu chí của 1 tác phẩm cụ thể. 

- Dựa vào đặc điểm thể loại, phân tích được các ưu, nhược điểm của một tác phẩm Phỏng vấn cụ thể. 

- Sử dụng kiến thức về đặc điểm Phỏng vấn báo chí, viết ra được một khung kịch bản Phỏng vấn về một chủ đề được cho trước. 
- Vận dụng kiến thức về kĩ năng sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn, viết ra được kịch bản một chương trình Phỏng vấn và nhập vai một  

người dẫn chương trình. 

- Rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề, đề tài 

- Trau dồi kĩ năng khai thác và xử lý tư liệu 

- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi 
- Hình thành và phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm 

3. Thái độ 

- Người học yêu thích môn học và có ý thức hình thành quan điểm cá nhân trước mỗi một sự kiện, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. 
- Người học  yêu thích phỏng vấn, trao đổi, tương tác với nhiều người khác. 

- Người học chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Người học có ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. 
- Người học có đạo đức nghề nghiệp trong công việc phỏng vấn báo chí. 

4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 
- Năng lực ứng xử các tình huống giao tiếp khi tiếp xúc với các đối tượng phỏng vấn báo chí.  

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kĩ năng phỏng vấn, thuyết phục, thuyết trình trước công chúng. 
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 
ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

83 Kĩ năng điều tra xã 

hội học 

1. Kiến thức 

- Các đặc điểm và loại hình của nghiên cứu xã hội học  

- Các giai đoạn và bước đi trong một nghiên cứu xã hội học  
- Các phương pháp trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính   

- Các phương pháp và kĩ thuật cơ bản trong việc thu thập, xử lý, phân tích thông tin, viết báo cáo khoa học của một cuộc điều tra xã hội 
học  

- Đạo đức trong nghiên cứu xã hội học 

2. Kĩ năng 
- Nhận diện được các vấn đề xã hội và hình thành nên một đề tài nghiên cứu xã hội học   

- Thiết kế đề cương, chương trình nghiên cứu một đề tài xã hội học       

- Thực hành thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính  
- Viết báo cáo khoa học  

- Vận dụng các kĩ năng đã học vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân, đặc biệt là kĩ năng phỏng vấn để thu thập thông tin. 

3. Thái độ 
- Thấy cần thiết một cách thức làm việc mang tính logic và khách quan như đặc điểm của nghiên cứu khoa học mà người nắm vững các 

phương pháp và kĩ thuật điều tra xã hội học phải luôn tôn trọng.  

- Thận trọng khi làm việc với thông tin, luôn đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy và tính đại diện của thông tin trong các bài viết của mình. 
4. Năng lực 

- Hình thành, phát triển thói quen và năng lực tự nghiên cứu  

- Năng lực thuyết trình, thảo luận, phản biện  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực làm việc độc lập và năng lực làm việc nhóm  
- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp và đời sống 

84 Kĩ năng viết tin bài  1. Kiến thức 

- Hiểu và vận dụng được đặc trưng cơ bản, đối tượng phản ánh của thông tin báo chí, đặc điểm về bạn đọc của báo chí vào hoạt động 
viết tin, bài cho báo chí. 

- Hiểu và vận dụng được tri thức về tin tức, bài phản ánh vào quá trình tạo lập tin, bài cho báo chí.  

2. Kĩ năng 
- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng viết tin, bài trong báo chí 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong viết tin, bài phản ánh 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực  

- Năng lực ngôn ngữ 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

85 Kĩ năng tổ chức sự 
kiện  

1. Kiến thức 
- Biết, hiểu được kiến thức cơ bản về lí luận và kĩ năng tổ chức sự kiện: khái niệm, phân loại, những điều cần chú ý,..... 

- Phân tích, lý giải về phương diện tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, sự kiện văn hóa tầm quốc gia và quốc tế.  … 

- Phân tích và tổ chức thành công các sự kiện … 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Giải quyết vấn đề 

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Kĩ năng tự học 

- Kĩ năng thiết kế, tổ chức sự kiện  
- Kĩ năng thiết kế và tổ chức thành công sự kiện trong đời sống xã hội.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuât nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, 

đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

4. Năng lực  
- Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực thiết kế và tổ chức sự kiện  
- Năng lực ứng dụng CNTT trong quá trình tổ chức 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

86   Kĩ năng thuyết 

trình 

Kết thúc môn học,người học cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Hiểu được vai trò của kĩ năng thuyết trình.  

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình. 

2. Kĩ năng 
- Có kĩ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Kĩ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Kĩ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông. 
4. Năng lực: 

- Năng lực tự tin. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  
- Năng lực thuyết trình trôi chảy 

  Hướng lựa chọn 

3: Giảng dạy tiếng 

Việt cho người 

nước ngoài  

        

87 Ngữ âm tiếng Việt  1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, 

chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ âm để lí 
giải, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng. 

2.Về kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo 
âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng chuẩn mực 

ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm 

vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của ngữ âm và chữ viết trong hoạt động giao 
tiếp. 

3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học 

tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt. 

4. Về năng lực: 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực 

đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

88 Từ vựng – Ngữ 

nghĩa tiếng Việt  

1. Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, 

cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng. 
2. Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri 

thức về từ vựng vào việc giảng dạy từ tiếng Việt cho học sinh. Bên cạnh đó, môn 

học còn hướng dẫn người học biết sử dụng phương pháp hệ thống động vào hoạt 
động dạy học từ tiếng Việt. 

3. Về thái độ: 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 
- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc 

thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

89  Ngữ pháp tiếng 
Việt  

1. Kiến thức 
 Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn 

ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết quả phân tích) theo quan 

điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của 

cụm từ chính phụ, câu và ba bình diện nghiên cứu câu, mạch lạc và liên kết trong 

văn bản - diễn ngôn. 

 2. Kĩ năng 
 Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương 

pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ năng nhận diện, phân tích  

ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích 
tính liên kết và mạch lạc trong văn bản - diễn ngôn. 

 3. Thái độ 

 Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử 
mới xây dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn nói năng của người 

Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 

 4. Năng lực 
- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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 - Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực 
đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

90 Phong cách học 

tiếng Việt  

1.Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong 

cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ tiếng Việt. 
2.Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ 

thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các phong cách 

ngôn ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả 
3.Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say 

học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của ngôn 

ngữ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 
4. Về năng lực: 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực 
đặc thù như năng lực phân tích, cảm thụ và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

91 Ngữ dụng học 1.Về kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được khung lí thuyết cơ bản về ngôn ngữ học nói chung và Ngữ dụng học nói riêng. 
- Rèn luyện năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản (nói, viết) một cách chuẩn mực. 

- Thấy được khả năng ứng dụng của Ngữ dụng học trong thực tế sử dụng ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp. 

2.Về kĩ năng: 
- Biết cách vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

- Biết cách xử lí những hiện tượng ngôn ngữ trong quá trình tạo lập văn bản cũng như trong hoạt động giao tiếp. 

- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản của Ngữ dụng học vào việc tiếp cận văn bản từ góc nhìn dụng học. 
3.Về thái độ: 

- Có ý thức đổi mới phương pháp học Ngữ dụng theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của người học.  

- Có thái độ chủ động tiếp cận văn bản (đặc biệt là thao tác đọc hiểu các văn bản nghệ thuật) từ góc nhìn dụng học. 

- Có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong VB và trong thực tế giao tiếp 

4. Về năng lực: 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

92 Phương pháp dạy 

học tiếng Việt cho 

người nước ngoài  

1. Kiến thức 

 - Môn học giúp sinh viên hiểu được nhiệm vụ, mục đích và các thao tác cần có trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Từ đó, 

hiểu được những phương pháp dạy học ngoại ngữ trên thế giới hiện nay và các phương pháp cụ thể trong dạy học tiếng Việt cho người 
nước ngoài (dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ). 

 - Môn học giúp sinh viên có những tri thức cần thiết trong việc phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, đọc, viết của người nước 

ngoài khi học tiếng Việt. 
 2. Kĩ năng 

 - Biết vận dụng những tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 
 - Biết cách truyền đạt nội dung từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt giúp người nước ngoài có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. 

 - Biết cách luyện cho người học tiếng Việt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 
 - Biết nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề thuộc nội dung của bài học. 

 3. Thái độ 

 - Nhận thức được vai trò của tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 
 - Nhận thức được vai trò của giáo viên trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt. 

 - Ý thức được khó khăn của học viên do loại hình ngôn ngữ, văn hóa để có phương pháp giảng dạy phù hợp. 

 4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 - Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt cho người nước ngoài), 

năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 

 - Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù đó là phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, 
đọc, viết của người nước ngoài khi học tiếng Việt để họ không chỉ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách hiệu quả mà còn có được 

những hiểu biết về phông văn hóa, xã hội, lịch sử, phong tục… riêng của người Việt.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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93 Phương ngữ học 

tiếng Việt  
1.Về kiến thức: 
Môn học giúp người học nắm bắt những vấn đề cơ bản về Phương ngữ học tiếng Việt: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu, bản chất của phương ngữ và tính lịch sử của nó; nắm được các quan điểm phân vùng phương ngữ ở Việt Nam và đặc trưng 

của các vùng phương ngữ tiếng Việt; nắm 
được vấn đề phương ngữ trong tác phẩm văn học và định hướng nghiên cứu về phương ngữ tiếng Việt hiện nay. 

2.Về kĩ năng: 

- Kĩ năng nhận diện và phân biệt đặc trưng các vùng phương ngữ tiếng Việt trên những sản phẩm ngôn từ cụ thể. 
- Kĩ năng mô tả đặc điểm những phương ngữ cụ thể, đặc biệt là phương ngữ nơi mình sinh ra và lớn lên. 

- Kĩ năng so sánh, đối chiếu từ vựng, ngữ pháp của phương ngữ với ngôn ngữ toàn dân 

- Vận dung những kiến thức cơ bản của phương ngữ học để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan đến phương ngữ tiếng Việt. 
3.Về thái độ: 

- Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng phương ngữ và có thái độ ứng xử đúng đắn trước những 

khác biệt phương ngữ. 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội các phương ngữ tiếng Việt. 
4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 

lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học) 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm hệ thống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

94 Thực hành 1  1. Kiến thức 
- Củng cố kiến thức về quy trình dạy học, cấu trúc của một bài học, thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học 

- Củng cố kiến thúc và vận dụng kiến thức khi xác định mục tiêu bài học và lựa chọn phương pháp phù hợp 

2. Kĩ năng 

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng nghiệp vụcơ bản khi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng xác định mục tiêu bài học và thiết kế các hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu dạy học 

3. Thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự 

học, tự nghiên cứu. 

- Tự tin khi đứng lớp 
4. Năng lực 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn  học còn rèn luyện cho người học kĩ 

năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

95 Thực hành 2  1. Kiến thức: 
- Củng cố các kiến thức về quy trình dạy học, cách thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học 

- Củng cố các kiến thức về kiểm tra, đánh giá 

2. Kĩ năng: 
Rèn luyện cho người học các kỹ năng thiết kế giáo án và tổ chức hoạt động dạy học kĩ năng kiểm tra, đánh giá người học. 

3. Thái độ: 

Rèn luyện cho người học ý thức tự tin khi đứng lớp. Người học có tinh thần học hỏi, cập nhật, chiếm lĩnh các phương pháp và kĩ thuật 
dạy học mới 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

96 Thực tập 1          

97 Thực tập 2          

  Tự chọn (6 trong 

8 môn)  
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98 Ngôn ngữ và văn 

hóa   
1.Về kiến thức: 
Môn học giúp người học nắm bắt những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ và văn hóa trong 

tiếng Việt trên tất cả các cấp độ của ngôn ngữ. Đồng thời, người học cũng nắm được những nét khác biệt về văn hóa trong hành vi ứng 

xử, văn hóa trong từ vựng, văn hóa trong phương tiện giao tiếp giữa các quốc gia để bổ trợ cho việc học ngoại ngữ.  
2.Về kĩ năng: 

- Kĩ năng phân tích những đặc điểm về ngôn ngữ học dưới góc độ văn hóa học. 

- Kĩ năng đối chiếu những nét khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia 
- Vận dung những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ - văn hóa để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngôn ngữ Việt 

3.Về thái độ: 

- Hình thành thái độ khách quan khoa học đối với những biểu hiện đa dạng về văn hóa và có thái độ ứng xử đúng đắn trước những biểu 
hiện đa dạng này  

-Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội các biểu hiện đa dạng về văn hóa các quốc gia. 

4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt ở trường phổ thông), năng 
lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học) 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ 
năng tổ chức dạy học tiếng Việt theo quan điểm hệ thống. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

99 Ngôn ngữ học đối 

chiếu  

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho người học kĩ năng nhận diện những đặc điểm về ngữ âm, từ vưng - ngữ nghĩa và đặc biệt là ngữ pháp 

tiếng Việt bằng cách đốichiếu với các ngôn ngữ khác. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản vềcác nguyên tắc và phương pháp 

đối chiếu ngôn ngữ, các đồng nhất và khác biệt của các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Giúp người học biết vận dụng 
kiến thức đã học để lí giải, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong thực tế sử dụng. 

2. Kĩ năng: Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các ngữ liệu ngôn ngữ và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ, kĩ năng sử dụng chuẩn 

mực tiếng Việt trong mọi lĩnh vực của hoạt động giao tiếp. 

3. Thái độ: Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu ngôn ngữ. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn 

trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực: hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng ngoai ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp hàng ngày nhất là 
trong học tập, nghiên cứu 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

100 Tiếng Việt chuyên 

ngành Văn hóa – 
Lịch sử 

1. Kiến thức 

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ và văn hóa – lịch sử , mối quan hệ biện chứng giữa ngôn 
ngữ và văn hóa – lịch sử 

2. Kĩ năng 

 Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về ngôn ngữ, văn hóa – lịch sử vào việc xử lí các thông tin, tiếp 
nhận và tạo lập vănbản có tính đặc thù . Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức các hoạt động nghề nghiệp 

theo quan điểm giao tiếp. 

3. Thái độ 
 - Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập 

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với văn hóa – lịch sử; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ 

đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 
4. Năng lực 

- Những năng lực chung: Năng lực giao tiếp 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn 

rèn luyện cho người học kĩ năng tạo lập văn bản theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

101 Tiếng Việt chuyên 
ngành Ngôn ngữ - 

Văn hóa  

1. Kiến thức 
Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ và văn hóa, mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ, văn 

hóa và tư duy dân tộc. 

2. Kĩ năng 
 Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức vào việc xử lí các thông tin, tiếp nhận và tạo lập văn bản có tính 

chất văn hóa . Bên cạnh đó, môn học còn rèn luyện cho người học kĩ năng tổ chức các hoạt động nghề nghiệp theo quan điểm giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập 

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với văn hóa và tư duy; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ 

đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 
4. Năng lực 

- Những năng lực chung: Năng lực giao tiếp 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên), phát triển năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt, môn học còn 

rèn luyện cho người học kĩ năng tạo lập văn bản theo quan điểm giao tiếp. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

102 Tiếng Việt chuyên 
ngành Kinh tế - Xã 

hội  

1. Kiến thức: 
- Giúp cho sinh viên nước ngoài nắm được các thuật ngữ kinh tế cơ bản bằng tiếng Việt và vận dụng vào việc hiểu các khái niệm đại 

cương về kinh tế. 

- Nắm được tổng quan lịch sử kinh tế và các đặc điểm cơ bản của kinh tế Việt Nam. 
- Hiểu được mối quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam và những triển vọng trong các năm tới. 

2. Kĩ năng: 

- Dịch được các bài viết về kinh tế 
- Viết các bài giới thiệu về vấn đề kinh tế 

- Trình bày trước lớp 

3. Thái độ: 
- Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giao tiếp. 

- Nhận thức được mối quan hệ giữa kinh tế và các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục… 
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu các thuật ngữ kinh tế khi học ngoại ngữ (tiếng Việt) và từ đó vận dụng vào công việc 

kinh doanh thương mại trong thực tế. 

4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

103 Phương pháp dạy 

học tiếng Việt cho 
người nước ngoài 

(nâng cao)  

1. Kiến thức 

 - Hiểu được phương pháp dạy học các kĩ năng lời nói: kĩ năng nghe hiểu, kĩ năng nói, kĩ năng đọc, kĩ năng viết. 
 - Hiểu được nguyên tắc và các bước thiết kế bài giảng, phân biệt được lỗi ngẫu nhiên và lỗi giao thoa để sửa lỗi triệt để, soạn nội dung 

giảng dạy trên tài liệu ngoài giáo trình chuyên môn. 

2. Kĩ năng 
 - Biết vận dụng những tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 

 - Biết cách truyền đạt nội dung từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt giúp người nước ngoài có thể hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. 
 - Biết cách luyện cho người học tiếng Việt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

 - Biết nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề thuộc nội dung của bài học. 

3. Thái độ 
 - Nhận thức được vai trò của tri thức ngôn ngữ học và tri thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 

 - Nhận thức được vai trò của giáo viên trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt. 

 - Ý thức được khó khăn của học viên do loại hình ngôn ngữ, văn hóa để có phương pháp giảng dạy phù hợp. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 - Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực dạy học (có kiến thức đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Việt cho người nước ngoài), 

năng lực giao tiếp (biết tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hoàn thành nhiệm vụ dạy học). 
 - Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù đó là phát triển và tăng cường khả năng nghe, nói, 

đọc, viết của người nước ngoài khi học tiếng Việt để họ không chỉ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt một cách hiệu quả mà còn có được 

những hiểu biết về phông văn hóa, xã hội, lịch sử, phong tục… riêng của người Việt.  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

104  Lịch sử tiếng Việt  1.Về kiến thức: 

- Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguồn gốc và các giai đoạn phát triển của tiếng Việt. 

- Sinh viên được cung cấp kiến thức về ngôn ngữ học so sánh lịch sử. 
- Sinh viên hiểu và trình bày đuợc: các cơ sở xác định nguồn gốc tiếng Việt và diễn biến chính trong các giai đoạn phát triển của lịch sử 

tiếng Việt. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2.Về kĩ năng: 
- Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức về ngôn ngữ học lịch sử để xác định quan hệ nguồn gốc và mức độ thân thuộc giữa các ngôn 

ngữ ở Việt Nam. 

- Sinh viên có được kỹ năng làm việc nhóm, có kỹ năng thuyết trình. 
3.Về thái độ: 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Biết quý trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung: Sinh viên có thể áp dụng những kiến thức môn học để xác định nguồn gốc cũng như mức độ thân thuộc giữa 

các ngôn ngữ dân tộc ở Việt Nam. Sinh viên cũng có thể phân tích, đánh giá những ý kiến khác nhau về nguồn gốc tiếng Việt. 
- Những năng lực đặc thù: Sinh viên còn có thể áp dụng một số kiến thức về Ngôn ngữ học Lịch sử để xác định quan hệ nguồn gốc và 

mức độ thân thuộc giữa các ngôn ngữ dân tộc ở Việt Nam.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

105 Thực hành văn bản 
tiếng Việt 

1 Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn bản, việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản. Thông qua việc 
rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một công cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao 

tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2 Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng tiếp nhận và tạo lập các loại văn bản.  
3 Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say họctập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng 

trong thực tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩnmực và sáng tạo tiếng Việt ở 

cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học 

tập, nghiên cứu 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Khoá luận tốt 

nghiệp hoặc các 

môn thay thế  

        

   Khóa luận tốt 

nghiệp  

        

   Tự chọn 2 trong 4         

106 Du lịch Việt Nam 

trong xu thế hội 

nhập  

1. Kiến thức: Nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyên ngành; vị trí, vai trò, đặc điểm, cơ hội, thách thức… của du lịch 

văn hóa Việt Nam đặt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.  

2. Kĩ năng: Giúp người học bước đầu có phương pháp học tập, nghiên cứu, khảo sát thực tế, bước đầu đưa ra định hướng khai thác và 
phát triển các giá trị văn hóa… trong hoạt động du lịch của địa phương, quốc gia. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

4.Năng lực :Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nhận diện, khai thác các giá trị văn hóa 
- Năng lực tổ chức, điền dã di sản  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

107 Văn hóa Việt Nam 

trong bối cảnh toàn 
cầu hóa 

 1. Kiến thức:  

- Có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành VNH:  đặc điểm, bản chất, mối quan hệ giữa văn hóa với các ngành kinh tế, xã hội…  
- Bước đầu hiểu và có kiến thức cơ bản về xu thế hội nhập và toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay. 

- Phân tích các giá trị văn hóa và bước đầu tổ chức một số hoạt động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống trong bối 

cảnh hiện nay. 
2. Kĩ năng:  

- Tổ chức một số hoạt động bảo tồn, khai thác, quảng bá… văn hóa. 

-  Nghiên cứu, phân tích ý nghĩa của các giá trị văn hóa truyền thống VN trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. 
-  Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ:  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng phẩm chất, lòng yêu nghề, yêu văn 

hóa VN, yêu đất nước và con người VN, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển.   

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Năng lực phân tích, nghiên cứu về văn hóa VN trong bối cảnh hiện nay. 

- Năng lực vận dụng những điều đã học vào trong thực tiễn.  

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tổ chức hoạt động văn hóa – xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

- Năng lực tự học 

108  Tôn giáo, tín 
ngưỡng và các dân 

tộc Việt Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm vững tri thức về tôn giáo tín ngưỡng và sự tồn tại của chúng trong đời sống tâm linh người Việt Nam. 

- Hiểu về đặc điểm văn hóa các tộc người ở Việt Nam, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vấn đề dân tộc và miền núi hiện nay. 
2. Kĩ năng 

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

109 Những vấn đề cơ 

bản của văn hoá 

Việt Nam          

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững những vấn đề cơ bản của văn hoá Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng về xây dựng phát triển văn hoá dân tộc. 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 
2. Kĩ năng 

-  Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống văn hoá trong đời sống.  

3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu. 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  CTĐT Cử nhân Việt Nam học (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Khối kiến thức đại cương 22     

I.1. Giáo dục chính trị       

1 Triết học Mác – 
Lênin 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin  
Giúp cho người học có thể vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

nhận thức và hoạt động thực tiễn  

Giúp người học có cơ sở triết học để giải thích và ủng hộ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

Hình thành cho người học khả năng phản biện những quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại quan điểm của triết học Mác - Lênin 

trong xã hội 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức của môn học khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.  

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Trang bị cho người học những tri thức có tính căn bản, hệ thống về CNXHKH. 

Giúp cho người học vận dụng được những vấn đề mang tính qui luật của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng cho người học niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện bản thân. 

Giúp người học có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tham gia giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 
Nam 

Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng (1930 - 2018). 
Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học về lịch sử Đảng và khả năng vận dụng lý luận chính trị, kinh nghiệm, bài học, quy 

luật lịch sử vào thực tiễn. 

Bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng từ đó thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của 
Đảng. 

Hình thành cho người học khả năng phản biện, phê phán những luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

I.2. Kiến thức đại cương       

6 Pháp luật đại 
cương 

Trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật và những kiến thức cơ bản của một số bộ luật quan trọng 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Nâng cao nhận thức của người học về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

Trang bị những kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và thực tiễn đời sống. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Tin học Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin: Các thành phần và cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, chương 

trình ứng dụng, virut và cách phòng chống virut máy tính. Các khái niệm về văn bản, bảng tính, bản trình chiếu cũng như một số phần 

mềm để thực hiện các chương trình trên. Các kiến thức cơ bản về Internet, các ứng dụng của Internet, khái niệm và cấu trúc của một 
Email. 

Hình thành các kỹ năng liên quan đến môn học: Kỹ năng làm việc với máy tính, quản lí và khai thác thông tin trên máy tính; Kỹ năng 

soạn thảo và trình bày văn bản; Kỹ năng trình bày, tính toán với bảng tính; Kỹ năng thiết kế và sử dụng bản trình chiếu; Kỹ năng khai 
thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài 

liệu. 

Hình thành kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào hoạt động chuyên môn.  
Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng ứng dụng CNTT. Có ý thức ứng dụng CNTT và thiết bị công nghệ vào việc 

học, tự học và phát triển chuyên môn. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

I.3. Ngoại ngữ         

8 Tiếng Anh B1.1 Vận dụng và phát triển được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như Nghe Nói Đọc Viết để đạt được chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc A2+ theo 
chuẩn khung NLNN Việt Nam. 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở bậc A2+. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Tiếng Anh B1.2 Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1- 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1- 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Tiếng Anh B1.3 Nắm vững kiến thức tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm ở trình độ B1 

Vận dụng các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Anh ở trình độ B1 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

I.4. Giáo dục thể chất         

11 Giáo dục thể chất 
1 

  1     

12 Giáo dục thể chất 

2 

  1     

13 Giáo dục thể chất 
3 

  1     

II Giáo dục chuyên ngành 63     

II.1 Cơ sở ngành 8     

14 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Phát triển năng lực tiếp nhận các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam. 

Phát triển năng lực dạy học, nghiên cứu các vấn đề có quan hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Mĩ học đại cương Phát triển năng lực cảm thụ và phê bình văn học, năng lực tiếp nhận và đọc hiểu văn học trên cơ sở các tri thức mĩ học; bồi dưỡng đạo 
đức, lối sống hướng tới chân, thiện, mĩ. 

Phát triển năng lực giảng dạy văn học theo hướng liên ngành với tri thức mĩ học. 

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo thẩm mĩ (sáng tác văn học, hội họa, diễn xuất…), chuyển thể tác phẩm văn học dựa trên các tri thức mĩ 

học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Văn bản Hán Nôm Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học các tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán, chữ Nôm. 

Phát triển năng lực giải thích, sử dụng từ Hán Việt, thành ngữ Hán Việt. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Cơ sở ngôn ngữ Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các tri thức: tri thức tổng quan về ngôn ngữ học, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học 

Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ qua kiến thức đã được học của học phần 

Có năng lực giao tiếp tiếng Việt tốt hơn thông qua sự hiểu biết về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 



1906 

 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Chuyên ngành   55     

  Bắt buộc   39     

18 Nhập môn Việt 

Nam học 

Phát triển năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản của Việt Nam học. 

Phát triển năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu Việt Nam học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Văn học dân gian 
Việt Nam 

Có năng lực tiếp nhận văn học dân gian, đặc biệt tiếp nhận từ góc nhìn văn hóa. 
Có khả năng vận dụng các tri thức liên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Văn học trung đại 
Việt Nam 

Phát triển năng lực tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam, đặc biệt từ góc độ văn hóa 
Vận dụng được các tri thức về văn học trung đại vào nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Văn học hiện đại 

Việt Nam 

Có năng lực tiếp nhận văn học hiện đại Việt Nam, đặc biệt tiếp nhận từ góc nhìn văn hóa. 

Có khả năng vận dụng các tri thức liên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Tổng quan du lịch Phát triển năng lực hệ thống hóa các khái niệm, đặc điểm của hoạt động du lịch  

Phát triển năng lực đánh giá điều kiện và ảnh hưởng của du lịch đối với các lĩnh vực 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về đặc điểm các thành phần tự nhiên Việt Nam (địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, 

thổ nhưỡng, sinh vật) và các miền địa lí tự nhiên Việt Nam. So sánh được sự khác biệt về đặc điểm tự nhiên giữa các vùng miền. 
+ Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân; biết khai thác được các nguồn dữ liệu để tìm hiểu về địa lí tự nhiên Việt Nam. Vẽ được 

lược đồ lãnh thổ Việt Nam phần đất liền; đọc và phân tích được bản đồ, lát cắt bản đồ và xác định được vị trí trên bản đồ/Atlat Địa lí 

Việt Nam. Vẽ được biểu đồ nhiệt - ẩm, lưu lượng dòng chảy, phân tích được diễn biến nhiệt độ, lượng mưa của một trạm khí tượng và 
xác định được vị trí trạm khí tượng đó trong miền địa lí tự nhiên nước ta; vẽ được lược đồ các khu địa lí tự nhiên trong từng miền; phân 

tích được sơ đồ phân vị của tác giả Vũ Tự Lập. 

+ Góp phần hình thành thái độ tích cực và lòng yêu nước, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 
+ Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về địa lí tự nhiên Việt Nam, du lịch và văn hoá Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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24 Địa lí kinh tế xã 

hội Việt Nam 
Phát triển phẩm chất chính trị, ý thức công dân, lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc, về quê hương, đất nước, về vùng biển 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn lực phát triển kinh tế Việt Nam, những cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế trong 

thời kì hội nhập. Sự phát triển của các ngành kinh tế; các thế mạnh phát triển kinh tế của các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm ở 
Việt Nam. Từ đó, xây dựng năng lực nền tảng, cơ bản để tiến hành hiệu quả các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động nghề 

nghiệp khác: Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tự chủ; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực phản biện; Năng lực sáng 

tạo; Năng lực công nghệ thông tin. 
+ Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân, năng lực tự nghiên cứu, tự học, sáng tạo. Biết khai thác thông tin trên các phương tiện 

khác nhau để làm việc độc lập và hiệu quả. 

+ Đạt được những năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thiết yếu có thể nghiên cứu xu hướng phát triển kinh tế, phân tích, đánh giá để xây 
dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn viên du lịch. 

+ Có khả năng tham gia quản lý, điều hành các hoạt động nghề nghiệp và có thể dẫn dắt, khởi nghiệp trong lĩnh vực được đào tạo. 

Hình thành thái độ tích cực và lòng yêu thích khi tìm hiểu về địa lí các vùng miền của đất nước, yêu quê hương, ham thích tìm hiểu 

khám phá các vùng miền của đất nước. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Văn hóa phương 

Đông 

Hình thành những kiến thức cơ bản, hệ thống về văn hóa phương Đông nói chung, các nền văn hóa phương Đông tiêu biểu nói riêng 

Vận dụng được các tri thức về lịch sử, tư tưởng, xã hội, văn hóa phương Đông vào việc nghiên cứu liên khu vực, liên văn hóa đặc biệt 
trong nghiên cứu và giảng dạy văn hóa Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Lịch sử tư tưởng 
Việt Nam 

Trình bày được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan 
Phân tích được những tư tưởng Việt Nam về: lòng yêu nước, các tư tưởng triết học, tư tưởng chính trị-xã hội, tư tưởng đạo đức của 

người Việt Nam qua các đại biểu tiêu biểu của mỗi thời kỳ 

Đánh giá được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể vận dụng trong việc giải thích các vấn đề chính 

trị-xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Lý giải được tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc của người Việt Nam qua qua các thời kỳ lịch sử.  

Cung cấp cơ sở để chống lại các tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Lịch sử kinh tế 
Việt Nam 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử 
Hình thành cho người học khả năng phân tích và đánh các vấn đề về kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ 

Giúp người học phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thuyết trình, hợp tác trong giải thích một số vấn đề về mối quan hệ giữa dân số và 

phát triển trong thực tiễn 
Giúp người học có cách nhìn khách quan và thái độ tích cực về nền kinh tế Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Lịch sử quân sự 

Việt Nam 

Trình bày được về lịch sử quân sự Việt Nam; tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt 

Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

Biết vận dụng kiến thức đã học để giáo dục khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong HS và vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội 

dung "Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông 

Tự hào và trân trọng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, Có ý thức công dân gìn gữi và phát huy truyền thống lịch sử và nghệ 

thuật quân sự Việt Nam. 
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu Lịch sử quân sự Việt Nam. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Lịch sử đối ngoại 

Việt Nam 

Phát triển phẩm chất chính trị và ý thức công dân; hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác về lĩnh vực văn 

hóa - du lịch hoặc lĩnh vực giảng dạy. 
Đạt được và phát triển các hoạt động chuyên môn và nghề nghiệp: Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tự chủ; Năng lực giải 

quyết vấn đề; Năng lực phản biện; Năng lực sáng tạo; Năng lực công nghệ thông tin. 

Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về lịch sử đối ngoại Việt Nam 
Đạt được những năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thiết yếu đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp ở một trong các lĩnh vực: Du lịch và 

văn hóa Việt Nam; Nghiên cứu 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Các dân tộc ở Việt 

Nam 

Phát triển năng lực nhận diện, phân loại hệ thống các tộc người ở Việt Nam 

Phát triển năng lực nghiên cứu các đặc trưng văn hóa của các dân tộc Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Thể chế chính trị 

Việt Nam hiện đại 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam từ khi có nhà nước cho đến nay. Từ đó, sinh viên hiểu thêm 

tính ưu việt và vai trò lịch sử của hệ thống chính trị cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Người học có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách độc lập và làm việc nhóm, cá nhân; biết khai thác được các nguồn tư liệu 

như: hiến pháp, văn kiện Đảng... để tìm hiểu về lịch sử thể chế chính trị Việt Nam và trên thế giới. 

Người học có khả năng sử dụng được các phương tiện, thiết bị phù hợp khi trình bày các sản phẩm học tập. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Tôn giáo tín 
ngưỡng Việt Nam 

Phát triển năng lực nhận biết chung về tôn giáo tín ngưỡng, phân loại hệ thống các tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam. 
Phát triển năng lực nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Nghệ thuật truyền 
thống Việt Nam 

Phát triển kĩ năng ứng dụng tri thức đã tiếp thu được từ học phần vào hoạt động giảng dạy những vấn đề có liên quan đến nghệ thuật 
truyền thống Việt Nam 

Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng các tri thức về nghệ thuật truyền thống Việt Nam vào công tác nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành 

Việt Nam học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Văn hóa ẩm thực 

Việt Nam 

Có năng lực tiếp nhận tri thức về văn hóa ẩm thực Việt Nam. 

Có khả năng vận dụng tri thức về văn hóa ẩm thực trong nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

35 Lịch sử văn minh 

thế giới 

Trang bị những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua một số nền văn minh tiêu biểu: (1) văn 

minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà ; (3) văn minh Trung Hoa ; (4) văn minh Ấn Độ ; (5) văn minh A rập; (6) văn minh Đông Nam Á; 

(7) văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX. 
Người học có năng lực vận dụng những kiến thức về Lịch sử văn minh thế giới vào việc tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa. 

Hình thành năng lực làm việc nhóm, cá nhân, biết sưu tầm và khai thác được các nguồn tư liệu liên quan đến học phần. 

Góp phần hình thành thái độ trân trọng những thành tựu của lịch sử văn minh thế giới 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

Nắm vững kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh ở trình độ B1+ 

Vận dụng các kỹ năng nghe, nói đọc, viết tiếng Anh ở trình độ B1+ 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn   16     

  TC 1: Tiếng Anh du lịch (16TC)       

37 Tiếng Anh chuyên 

ngành du lịch 1 

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đối thành thạo trong các tình huống đơn giản khi tham gia thực hiện các loại hình dịch vụ du lịch, 

có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo ở mức độ đơn giản về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
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Hình thành thói quen giao tiếp và có năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch, từ đó có thể phát triển năng lực của bản 
thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch. 

Có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của bản thân cũng như công việc chung của tập thể. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

38 Tiếng Anh chuyên 

ngành du lịch 2 

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đối thành thạo trong các tình huống đơn giản khi tham gia thực hiện các loại hình dịch vụ du lịch, 

có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo ở mức độ trung bình về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 
Hình thành thói quen giao tiếp và có năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong ngành du lịch, từ đó có thể phát triển năng 

lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 

Có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của bản thân cũng như công việc chung của tập thể. 
C3 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Tiếng Anh chuyên 
ngành du lịch 3 

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các tình huống tương đối phức tạp khi tham gia thực hiện các loại hình dịch vụ du lịch, 
có thể soạn thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 

Hình thành thói quen giao tiếp và có năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong ngành du lịch, từ đó có thể phát triển năng 

lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 
Có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của bản thân cũng như công việc chung của tập thể. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

40 Tiếng Anh chuyên 
ngành du lịch 4 

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các tình huống phức tạp khi tham gia thực hiện các loại hình dịch vụ du lịch, có thể soạn 
thảo một số văn bản , giấy tờ, báo cáo có mức độ đòi hỏi tương đối cao về công tác du lịch bằng tiếng Anh. 

Hình thành thói quen giao tiếp và có năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong ngành du lịch, từ đó có thể phát triển năng 

lực của bản thân về sử dụng tiếng Anh khi tham gia công tác trong ngành du lịch . 
 

Có tinh thần và thái độ làm việc tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của bản thân cũng như công việc chung của tập thể. 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  TC 2: Tiếng Anh giao tiếp (16 TC)       

41 Nghe – Nói 1 Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ A2 

Có năng lực viết được các đoặn văn ngắn theo yêu cầu một cách chính xác và hiệu quả 

Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ A2 vào đọc hiểu và vận dụng phát triển các kỹ năng khác tương đương 
Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

42 Đọc – Viết 1 Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở trình độ A2 

Có năng lực viết được các đoặn văn ngắn theo yêu cầu một cách chính xác và hiệu quả 
Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ A2 vào đọc hiểu và vận dụng phát triển các kỹ năng khác tương đương 

Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

43 Nghe – Nói 2 Có khả năng nghe ý chính, nghe kết quả, nghe những thuật ngữ chuyên biệt, nghe dự đoán nội dung từ những câu hỏi phỏng vấn, nghe 
giải thích, nghe ví dụ, nghe ngữ điệu và giọng điệu, nghe nhận diện các loại số khác nhau, nghe truyện, nghe danh sách liệt kê, nghe lý 

do, nghe dự đoán, nghe về những thuận lợi và bất lợi, nghe cuộc nói chuyện, nghe câu hỏi chuyển tiếp, nghe tín hiệu thời gian hiện tại, 

quá khứ, nghe cấu trúc của một bài nói chuyện. 
Có khả năng nghe theo định dạng bài thi PET 

Có năng lực sử dụng lượng từ vựng nhất định về các chủ điểm. 

Có năng lực sử dụng ngữ pháp cơ bản về các thì, thời, danh từ, động từ,…và các cấu trúc dùng để phỏng vấn và giới thiệu bản thân, 
khảo sát, nói về một xu thế, đưa ra lời khuyên, kể truyện, diễn thuyết đơn giản,… 

Có khả năng sử dụng kiến thức phát âm về trọng âm từ, ngữ điệu, cách nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm và các âm tiết, âm 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tỉnh lược, âm cuối, phát âm từ kết thúc bằng _ed, ngắt âm,… 
Có khả năng nói theo định dạng bài thi PET 

44 Đọc – Viết 2 Có năng lực đọc hiểu các đoạn văn có độ dài tương đối ở mức B1 

Có năng lực viết được các dạng đoạn văn theo yêu cầu ở trình độ B1 
Hiểu, nhớ và áp dụng được các từ vựng ở trình độ trung cấp B1 vào đọc hiểu, viết và các kỹ năng khác tương đương. 

Có khả năng tự thực hành các bài tập tự học để nâng cao trình độ tư duy ngôn ngữ qua các hướng dẫn tự học ở nhà 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 Kỹ năng thuyết 
trình 

Có năng lực lập luận và trình bày vấn đề trước công chúng 2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

46 Luyện âm Có năng lực nhận biết được hệ thống các âm trong tiếng Anh. 
Có năng lực phát âm các âm tiếng Anh. 

Có năng lực nhấn trọng âm từ, câu và biết cách lên xuống giọng ở các kiểu câu. 

Có năng lực tự điều chỉnh và phát hiện lỗi phát âm. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III. Kiến thức nghiệp vụ 38     

  Hướng lựa chọn 1: Du lịch và văn hóa Việt Nam (38 TC)       

III.1 Bắt buộc 26     

47 Phong tục tập quán 

Việt Nam 

Vận dụng được các tri thức chuyên sâu về văn hóa Việt Nam vào các hoạt động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa. 

Tích hợp các tri thức về văn hóa và du lịch vào việc quản lí các tổ chức, đơn vị chuyên môn về văn hóa, du lịch 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Mĩ thuật cổ truyền 
Việt Nam 

Phát triển năng nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch  
Phát triển năng lực giảng dạy tri thức văn hóa, tiếng Việt cho người nước ngoài.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Kiến trúc Việt 

Nam 

Phát triển năng nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch.  

Phát triển năng lực giảng dạy tri thức văn hóa, tiếng Việt cho người nước ngoài.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

50 Dòng họ - Làng xã 

Việt Nam 

Có năng lực tiếp nhận tri thức về dòng họ làng xã Việt Nam.  

Có khả năng vận dụng tri thức về dòng họ làng xã Việt Nam vào các hoạt động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Tài nguyên và môi 
trường du lịch 

Phát triển năng lực đánh giá tài nguyên và môi trường du lịch ở một số khu du lịch  
Phát triển năng lực đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường du lịch. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Hán Nôm dành 

cho du lịch 

Phát triển năng lực nhận diện và phân loại hệ thống văn bia Hán Nôm trong các di tích lịch sử - văn hóa.  

Phát triển năng lực khai thác và bảo tồn giá trị của các văn bia Hán Nôm trong hoạt động nghề nghiệp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

53 Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

Phát triển năng lực đánh giá hoạt động hướng dẫn và nghề hướng dẫn.  

Phát triển năng lực tổ chức hướng dẫn du lịch.  

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

54 Thực hành 1 

(DL&VH) 

Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp và thiết lập mối quan hệ trong hoạt động nghề nghiệp 

Phát triển năng lực xử lí tình huống trong hoạt động nghề nghiệp 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Thực hành 2 

(DL&VH) 

Phát triển năng lực mô tả, thuyết minh về các di sản  

Phát triển năng lực khai thác, quản lí di sản.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

56 Thực tập 1   3     

57 Thực tập 2   4     

III.2 Tự chọn (6 trong 8 môn) 12     

58 Lễ hội truyền 

thống Việt Nam 

Có năng lực tiếp nhận tri thức về lễ hội truyền thống Việt Nam.  

Có khả năng vận dụng tri thức về lễ hội truyền thống Việt Nam vào các hoạt động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Nghệ thuật biểu 

diễn cổ truyền Việt 
Nam 

Phát triển năng lực nghiên cứu các hoạt động văn hóa  

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động văn hóa  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Kinh đô Việt Nam 

qua các thời kì lịch 

sử 

Phát triển năng lực nhận diện và phân loại hệ thống kinh đô theo thời kì lịch sử  

Phát triển năng lực khai thác và bảo tồn giá trị của các kinh đô trong hoạt động nghề nghiệp  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

61 Hà Nội học Vận dụng được những tri thức về Hà Nội học phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giới thệu, quảng bá về Hà Nội.  

Có khả năng vận dụng các tri thức liên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Du lịch làng nghề 

truyền thống 

Vận dụng được các tri thức liên ngành về lịch sử, tư tưởng, xã hội, kinh tế, văn hóa, du lịch… vào nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam 

học  
Vận dụng được các tri thức, kĩ năng nghiệp vụ du lịch vào việc thiết kế và tổ chức hoạt động du lịch  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

63 Tuyến điểm du 
lịch Việt Nam 

Phát triển năng lực thiết kế tuyến điểm du lịch 
Phát triển năng lực thuyết minh các tuyến - điểm du lịch chính của Việt Nam 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Hán Nôm dành 
cho du lịch (nâng 

cao) 

Phát triển năng lực nhận diện và phân loại hệ thống di sản Hán Nôm trong các di tích lịch sử - văn hóa trong các vùng miền.  
Phát triển năng lực khai thác và bảo tồn giá trị của các di sản Hán Nôm trong hoạt động nghề nghiệp  

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Du lịch văn hóa Phát triển năng lực nhận diện và khai thác giá trị vật chất và tinh thần của tài nguyên nhân văn.  

Phát triển năng lực đánh giá sự phát triển du lịch văn hóa  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hướng lựa chọn 2: Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (38TC)       

III.1 Bắt buộc 26     

66 Ngữ âm tiếng Việt Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực ngữ âm) 
Phát triển năng lực vận dụng được các tri thức chuyên sâu về ngữ âm tiếng Việt vào các hoạt động giảng dạy Tiếng Việt cho người nước 

ngoài 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Từ vựng – Ngữ 

nghĩa tiếng Việt 

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản về từ vựng tiếng Việt (cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ ngữ nghĩa…) 

Phát triển năng lực vận dụng các tri thức từ vựng tiếng Việt vào thực tiễn học tập và hoạt động giao tiếp hàng ngày. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

68 Ngữ pháp tiếng 

Việt 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực ngữ pháp) 

Phát triển năng lực vận dụng được các tri thức chuyên sâu về ngữ pháp tiếng Việt vào các hoạt động giảng dạy Tiếng Việt cho người 
nước ngoài 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

69 Phong cách học 

tiếng Việt 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực phong cách học). 

Phát triển năng lực vận dụng tri thức phong cách học vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu văn hóa, tổ chức các hoạt động dạy học tiếng 
Việt cho người nước ngoài.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

70 Ngữ dụng học Phát triển năng lực ngôn ngữ về lĩnh vực ngữ dụng học. 
Phát triển năng lực vận dụng những tri thức về ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Phương ngữ học 
tiếng Việt 

Phát triển năng lực ngôn ngữ về phương ngữ học tiếng Việt 
 

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức về phương ngữ học tiếng Việt vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp cũng 

như hoạt động giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

72 Phương pháp dạy 

học tiếng Việt cho 

người nước ngoài 

Phát triển năng lực dạy học: trang bị cho người học các phương pháp dạy học phát âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt 

Phát triển năng lực ngôn ngữ: trang bị những hiểu biết về các khái niệm cơ bản của phương pháp dạy học ngoại ngữ, các phương pháp 

dạy học ngoại ngữ trên thế giới 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

73 Thực hành 1 

(GDTV) 

Đạt được năng lực thực hành các kĩ năng cơ bản, cần thiết phục vụ công việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

Đạt được năng lực thực hành, xác định mục tiêu bài học và thiết kế các hoạt động dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

74 Thực hành 2 

(GDTV) 

Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

Phát triển năng lực kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

75 Thực tập 1   3     

76 Thực tập 2   4     

III.2 Tự chọn (6 trong 8 môn) 12     

77 Lịch sử tiếng Việt Sinh viên có năng lực vận dụng kiến thức về ngôn ngữ học lịch sử để xác định quan hệ nguồn gốc và mức độ thân thuộc giữa các ngôn 

ngữ ở Việt Nam.  

Những năng lực chung: Sinh viên có thể áp dụng những kiến thức môn học để xác định nguồn gốc cũng như mức độ thân thuộc giữa các 
ngôn ngữ dân tộc ở Việt Nam. Sinh viên cũng có thể phân tích, đánh giá những ý kiến khác nhau về nguồn gốc tiếng Việt.  

Sinh viên còn có thể áp dụng một số kiến thức về Ngôn ngữ học Lịch sử để nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học.  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

78 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

Phát triển năng lực ngôn ngữ về lĩnh vực đối chiếu ngôn ngữ. 

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức về ngôn ngữ học đối chiếu vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

79 Tiếng Việt chuyên 

ngành Văn hóa – 
Lịch sử 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực tiếng Việt chuyên ngành văn hóa – lịch sử).  

Phát triển năng lực vận dụng tri thức của tiếng Việt chuyên ngành văn hóa – lịch sử vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu văn hóa – lịch 
sử, xây dựng mục tiêu, phát triển chương trình trong dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

80 Tiếng Việt chuyên 
ngành Ngôn ngữ - 

Văn hóa 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực tiếng Việt chuyên ngành ngôn ngữ-văn hóa).  
Phát triển năng lực vận dụng tri thức của tiếng Việt chuyên ngành ngôn ngữ-văn hóa vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu ngôn ngữ-văn 

hóa, xây dựng mục tiêu, phát triển chương trình trong dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Tiếng Việt chuyên 

ngành Kinh tế - Xã 

hội 

Phát triển năng lực ngôn ngữ về lĩnh vực kinh tế, xã hội  

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức về tiếng Việt trong lĩnh vực kinh tế, xã hội vào việc rèn luyện những kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết, dịch thuật văn bản tiếng Việt  

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

82 Ngôn ngữ và văn 

hóa 

Phát triển năng lực ngôn ngữ trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, mối quan hệ giữa ngôn ngữ - văn hóa.  

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức về ngôn ngữ và văn hóa vào hoạt động giao tiếp và việc định hướng giảng dạy tiếng Việt 

cho người nước ngoài. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

83 Thực hành văn bản 
tiếng Việt 

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản về văn bản tiếng Việt; kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản  
Phát triển năng lực vận dụng các tri thức về văn bản tiếng Việt, kĩ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản vào thực tiễn học tập và hoạt động 

giao tiếp hàng ngày. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

84 Phương pháp dạy 

học tiếng Việt cho 

người nước ngoài 
(nâng cao) 

Phát triển năng lực ngôn ngữ: trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về các phương pháp dạy học tiếng Việt cho người nước 

ngoài, nhận diện và khắc phục các lỗi khi học tiếng Việt của người nước ngoài  

Phát triển năng lực dạy học: trang bị cho người học các thao tác thiết kế bài giảng tiếng Việt cho người nước ngoài. 

2   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

IV Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế 7     

  - Khóa luận tốt nghiệp 7     

  - Học phần thay thế 7     

  Nhóm 1 (học phần chuyên ngành) 3     

85 Những vấn đề cơ 
bản của văn hóa 

Việt Nam 

Nâng cao năng lực vận dụng các tri thức chuyên sâu về văn hóa Việt Nam vào nghiên cứu và tổ chức các hoạt động văn hóa. 
Phát triển năng lực quản lý về văn hóa, du lịch 

3   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

86 Tôn giáo, tín 

ngưỡng và các dân 

tộc Việt Nam 

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến vấn đề tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa của các dân 

tộc Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học.  

Phát triển năng lực tổ chức, thiết kế, khai thác các vấn đề liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam trong 
hoạt động văn hóa, du lịch 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Nhóm 2 (học phần nghiệp vụ) 4     

87 Văn hóa Việt Nam 

trong bối cảnh toàn 

cầu hóa 

Phát triển năng lực đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa Việt Nam  

Phát triển năng lực khai thác các sản phẩm văn hóa vùng đặc trưng trong bối cảnh toàn cầu 

4   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

88 Du lịch Việt Nam 
trong xu thế hội 

nhập 

Phát triển năng lực quản lí du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa  
Phát triển năng lực nhận diện và khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tổng cộng   130     
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15.3 Ngành Cử nhân Văn (Áp dụng cho K44)       

I Khối kiến thức đại cương 22     

1 Triết học Mác – 
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  

- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 

 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 

phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 
2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 
động, thù địch 

3. Thái độ: 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực 

dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 
- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 

- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), 
với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 
- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 

thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 
3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 

tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 
- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 
- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 

- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  
- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  
- Các phương tiện giao thông 

- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 
2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 
- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 
pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 
3. Thái độ:  

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Ngoại ngữ 3 1. Kiến thức:  

 Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Hiện tại hoàn thành; so sánh thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn 
- Cấu tạo từ 

- Cụm động từ 

- Động từ khiếm khuyết 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Khoa học công nghệ 

- Du lịch 
- Khí hậu 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 
4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tin học Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 

2 HK1 

hoặc 
HK2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 
một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 

dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 
- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 

và in bài thuyết trình;  
- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 

- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước và 

pháp luật; 
- Hiểu được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp 

luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 

- Nắm được cấu trúc và hình thức biểu hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam; 
- Hiểu được khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

2. Kỹ năng: 

Phát hiện và hiểu biết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn 
Vận dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý 

- Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn. 

 - Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 
- Hình thành kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho quần chúng nhân dân. 

- Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo tìm tòi; năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kỹ năng sử dụng và khai thác, xử lý tài liệu của môn học một cách hiệu quả;  

3. Thái độ:  

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành kỷ luật và phê phán các hành vi 

vi phạm kỷ luật. 
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật và phê  phán  các  hành  vi  làm  

trái  quy  định của pháp luật 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Giáo dục thể chất 
1 

1. Kiến thức 
- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 

- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 
- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 

dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 
2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   
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  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giáo dục thể chất 

3 (Chọn 1 trong 
các môn sau) 

  2 HK3   

Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 

+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 
+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 

+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 
+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Bóng rổ 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 
+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 

+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 
+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 
+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 70     

II.1 Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành 8     

13 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

 Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng 
cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 
- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  
4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 
giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 

hiện tượng văn hóa trong đời sống.  

- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không 

phải giá trị văn hóa. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 
người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 
- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 

ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Mỹ học đại cương Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên 

cứu của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này. 

- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó. 
  - Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và 

tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này. 

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên 
bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt. 

- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học 

đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người. 
2. Kĩ năng 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự 
nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và 

khám phá sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương. 

3. Thái độ 
- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình. 

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn 
học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một 

đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 

được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

15 Văn bản Hán Nôm Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 
tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn 

bản từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong 

người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những 
văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc 

Hán trong tiếng Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành. 

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản 

Nôm, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể 

hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan. 
- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi 

dậy hứng thú của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến 

thức về chữ Nôm để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông. 
- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán 

trong tiếng Việt. 

  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Cơ sở ngôn ngữ 
học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được 
1. Kiến thức 

Người học cần nắm vững các tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời hiểu, giải thích và miêu tả  những khái niệm cơ bản, 

mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 
2. Kĩ năng 

Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc nghiên cứu và sử dụng 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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ngôn ngữ.  
3. Thái độ 

-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp 

-  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng biến thể trong ngôn ngữ  
-  Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ 

đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 

4.  Năng lực  
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II.2 Khối kiến thức 

chuyên ngành 

  62     

  Bắt buộc   44     

17 Văn học dân gian 

Việt Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian. 

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian. 

2. Kĩ năng 
Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện 

nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa… 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian. 

4. Năng lực 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Văn học Việt Nam 
từ thế kỷ X đến 

hết thế kỷ XVII 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức khái quát về văn học Việt Nam trung đại. 

- Sinh viên có  kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học Việt Nam trung đại từ thế 
kỉ X đến hết thế kỉ XVII. 

2. Kỹ năng 

- Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 
3. Thái độ 

 Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học dân tộc. 

4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học 

liên ngành. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn 

và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ XVIII 

đến hết thế kỷ XIX 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  

- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam hai giai đoạn “từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX” và “nửa cuối thế 
kỷ XIX” 

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ 

XVIII đến hết thế kỉ XIX. 
2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



1930 

 
3. Thái độ 
- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

 - Năng lực nghiên cứu khoa học: trên cơ sở được trang bị đầy đủ và chuyên sâu các kiến thức về văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến 

hết thế kỷ XIX, SV có thể chủ động tiếp cận và tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề nghiên cứu khoa học mới mẻ, đáp ứng yêu 
cầu sáng tạo và đổi mới.  

- Năng lực hợp tác: thông qua các hoạt động dạy, học, semina, thảo luận giúp SV có năng lực hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, 

biết tổ chức hợp tác và hợp tác thành công các hoạt động trong giảng dạy cũng như trong đời sống. 

20 Văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX 

đến 1945 

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1.  Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu Thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát 
triển, thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai đoạn 

này. 

- Sinh viên có kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu.  
2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 
- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 
- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu trong nghiên 

cứu văn học. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau: 

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Văn học Việt Nam 

từ 1945 đến 1975 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975; Đặc 
điểm nội dung và nghê thuật của các thể loại tiêu biểu: thơ, văn xuôi, kịch; Các tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học 1945- 1975 

được chọn giảng trong module môn học và được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở nhà trường PT. 

- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc, trong các mối quan 
hệ và giao lưu văn hóa - văn học. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích) các văn bản văn học giai 

đoạn 1945 – 1975 đúng và sâu sắc; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm 

văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; Biết tìm ra những ý tưởng mới, cách 
thức, biện pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (biết hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ cách mạng; biết chuyển thể sân 

khấu các tác phẩm văn học cách mạng; biết nhập vai và hóa thân trên sân khấu những hình tượng văn học tiêu biểu như hình tượng bà 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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mẹ Việt Nam trong kháng chiến, hình tượng anh bộ đội cụ Hồ…).  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan; 

Biết vận dụng những kiến thức từ tác phẩm văn chương vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội.  

22 Văn học Việt Nam  
từ 1975 đến nay 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: những chuyển biến lịch sử, xã hội, văn hóa, tư tưởng và 

yêu cầu đổi mới tất yếu của văn học; tiến trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975; đặc điểm cơ bản của văn học và thành tựu, hạn 
chế; những đổi mới cơ bản về tư tưởng và nghệ thuật của thể loại: thơ, văn xuôi, kịch; các tác gia tiêu biểu của văn học giai đoạn này 

(tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ thuật); các tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở 

trường PT. 
- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu 

hóa ngày nay. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 
Biết đánh giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 
học sau 1975 trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã 

các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; biết tìm ra những ý tưởng mới, cách 

thức, biện pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (tổ chức câu lạc bộ văn học, chuyển thể sân khấu các sáng tác văn học; biết nhập 
vai và thể hiện trên sân khấu những thông điệp nhân văn của văn học đương đại…).  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá những điểm tích cực và hạn chế 

về các sự kiện văn học đương đại.  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống.  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Văn học Ấn Độ - 
Nhật Bản - Đông 

Nam Á 

1.Kiến thức:  
- Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á, từ cổ đại  đến hiện 

đại.  

- Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của Văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á. 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của văn học  Ấn Độ, Văn học Nhật Bản đối với văn học 

Việt Nam. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học  thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 
công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

 2. Kỹ năng: 

- Góp phần hình thành, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.  
- Góp phần hình thành, củng cố phương pháp và kỹ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Ấn Độ, Nhật 

Bản ở nhà trường. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

24 Văn học Nga Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Hiểu được sự vận động, phát triển và đặc điểm của các khuynh hướng, trào lưu, các phương pháp sáng tác trong văn học Nga ở hai thế 

kỷ XIX và XX.  

- Nắm được phong cách của các tác giả tiêu biểu 
2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Nga ở thế kỷ XIX và XX. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa tác phẩm văn học Nga, hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ, tìm 

hiểu văn hóa Nga qua tác phẩm văn học,… 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Văn học Nga là một nền văn học có rất nhiều ảnh hưởng đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần của người Việt Nam 
nói chung. Cần gợi lên những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, 

nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc. 

4. Năng lực : 
-  Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Nga và một số tác giả tác phẩm 

tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Văn học Trung 

Quốc 

1.Kiến thức:  

- Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại.  

- Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ Cổ - Trung đại và Cận- Hiện đại. 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học  thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 
công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

 2. Kỹ năng: 

- Góp phần hình thành, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học.  
- Góp phần hình thành, củng cố phương pháp và kỹ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc ở 

nhà trường. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

 
3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 
- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Văn học phương 
Tây, Mỹ La tinh 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và Mỹ Latinh. 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh. 
- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai 

2. Kĩ năng 
- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Năng lực : 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tự học  

27 Nguyên lý lý luận 

văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1.Kiến thức 

- Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với các hình thái 
ý thức xã hội khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn học, tính 

khuynh hướng của văn học, vấn đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa dạng 

trong tiếp nhận văn học… 
- Nắm vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học. 

2.Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong trường phổ 
thông nói riêng.  

- Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, nghiên cứu 

khoa học… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Cử nhân Văn 
học. 

3. Thái độ 

Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một cách cảm tính 

thì với việc tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một cách hệ thống và 

sâu sắc. Do đó, cái nhìn cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng sự hiểu biết có tính 

khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Tác phẩm văn học 

và loại thể văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; 
thấy được sự khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được 

vai trò, chức năng và mối quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn 

từ, nhân vật… 
- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều 

quan trọng nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi 

thể loại văn học (thơ trữ tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…). 
2. Kĩ năng 

- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường 

phổ thông. Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong 
trường phổ thông. 

- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ 

văn ở phổ thông. 
- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành 

năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  
- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức 

này thành phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể 

loại trong nhà trường phổ thông. 
- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết 

như: kĩ năng truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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kĩ năng tổ chức hoạt động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và 
bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho học sinh phổ thông. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh 
viên có năng khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm 

những năng lực quan trọng khác như hợp tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ 
thông… 

29 Tiến trình văn học Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức :  

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: 
trào lưu văn học, phong cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp 

sáng tác trong tiến trình văn học. 

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật 

trên thế giới như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp 

phần định hình tri thức về sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư 

duy nghệ thuật. Môn học đồng thời giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa 
văn học châu Âu và văn học Việt Nam.  

2.Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những ảnh hưởng qua 
lại của các phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo... 

- Rèn luyện khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển. 

- Rèn luyện các kỹ năng cần thiết : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các 
hoạt động thảo luận, sáng tạo.  

3.Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng những thành tựu nghệ thuật của  văn chương  nhân loại. 

4.Năng lực: 
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Ngữ âm tiếng Việt Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ 

âm để lí giải, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng.  

2. Kĩ năng  
Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng 

chuẩn mực ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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ngữ âm và chữ viết trong hoạt động giao tiếp. 
3. Thái độ 

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

31 Từ vựng – ngữ 

nghĩa tiếng Việt 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

 Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng.  
2. Kĩ năng 

Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về từ vựng vào việc nghiên cứu từ tiếng Việt.  

3. Thái độ 
-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp. 

4. Năng lực  
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

32 Ngữ pháp tiếng 
Việt 

    Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

    Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết 

quả phân tích) theo quan điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của cụm từ chính phụ, câu và ba 
bình diện nghiên cứu câu, mạch lạc và liên kết trong văn bản - diễn ngôn. 

2. Kĩ năng 

    Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ 

năng nhận diện, phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích tính liên kết và mạch lạc 

trong văn bản - diễn ngôn. 

3. Thái độ 
     Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây  dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực 

tiễn nói năng của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực 
    -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

    -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Phong cách học 

tiếng Việt 

     Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ 

tiếng Việt. 
2. Kĩ năng 

Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các 

phong cách ngôn ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả 
3. Thái độ 

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của 

ngôn ngữ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. 
4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, cảm thụ và sử dụng ngôn 
ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Ngữ dụng học Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm được khung lí thuyết cơ bản về ngôn ngữ học nói chung và Ngữ dụng học nói riêng. 
- Rèn luyện năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản (nói, viết) một cách chuẩn mực. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Thấy được khả năng ứng dụng của Ngữ dụng  học trong thực tế sử dụng ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp 
2. Kĩ năng 

- Biết cách vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp.  

- Biết cách xử lí những hiện tượng ngôn ngữ trong quá trình tạo lập văn bản cũng như trong hoạt động giao tiếp.  
- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản của Ngữ dụng học vào việc tiếp cận văn bản từ góc nhìn dụng học. 

3. Thái độ 

- Có ý thức đổi mới phương pháp học Ngữ dụng theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của người học.  
- Có thái độ chủ động tiếp cận văn bản (đặc biệt là thao tác đọc hiểu các văn bản nghệ thuật) từ góc nhìn dụng học. 

- Có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong VB và trong thực tế giao tiếp 

4. Năng lực 
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

35 Tiếng Việt thực 
hành 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

     Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công 
cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kĩ năng 

     Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn 
bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu. 

3. Thái độ 

    Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 
tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai 

lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

4. Năng lực 

    Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên 

cứu 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tiếng Anh chuyên 
ngành 

SV cần đạt: 
1. Kiến thức. 

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những 

kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 
1500 từ. Họ có khả năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 

số kiến thức chuyên ngành, có hệ thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành 

được sử dụng trong lĩnh vực văn học. 
2. Kỹ năng. 

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được 

một số đoạn trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. 
3. Các mục tiêu khác. 

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học 

theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ 
làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

37 Văn học so sánh Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- SV hiểu được khái niệm văn học so sánh; thấy được sự khác nhau giữa văn học so sánh và so sánh văn học; nắm vững nguồn gốc và 

điều kiện hình thành của văn học so sánh, các trường phái văn học so sánh. 

- Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh; nắm được các loại hình nghiên cứu của văn học so 
sánh và đặc điểm của từng loại hình đó. 

- Thấy được phạm vi khảo sát và các chủ đề nghiên cứu cơ bản của văn học so sánh; nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận và 

các phương pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh. 
2. Kĩ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương diện lí thuyết của văn học so sánh vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác 
phẩm văn học thuộc mỗi nền văn học khác nhau trên thế giới. 

- Biết ứng dụng lối tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh vào những bài giảng văn trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học 

sinh thấy được sự sáng tạo độc đáo của mỗi nhà văn thuộc các nền văn học dân tộc khác nhau trên thế giới; thấy được sự tương đồng, 
khác biệt và sự giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau giữa những nền văn học này. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn. 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 
đến hoạt động nghiên cứu, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực khác như giảng dạy, các hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội khác… 

3. Thái độ 
- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sau này SV trở thành những cán bộ khoa học, người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của 

mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực thuyết trình, tương tác nhóm 
- Năng lực nghiên cứu và phê bình văn học 

  Tự chọn (Chọn các môn học thuộc 5 tự chọn sau) 10     

  Tự chọn 1: Những vấn đề chung (Chọn 1 trong 4 môn học sau) 2     

38 Tâm lí học sáng 

tạo nghệ thuật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên tìm hiểu một cách có hệ thống về đặc điểm cấu trúc tâm lí của chủ thể sáng tạo thẩm mĩ, bản chất và tính đặc thù của 

quá trình sáng tạo văn học nghệ thuật từ đó có thể khơi dậy tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của bản thân cũng như của người khác. 

2. Kĩ năng 
- Bồi dưỡng sinh viên năng lực phân tích, đánh giá một hiện tượng quan trọng của đời sống thẩm mĩ: vấn đề chủ thể trong quá trình sáng 

tạo nghệ thuật, đặc biệt là chủ thể nhà văn. 

3. Thái độ 
- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để SV say mê hoạt động nghiên cứu văn học. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực thuyết trình 
- Năng lực dịch chuyển nghề nghiệp 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

39 Văn học dịch và 

nghiên cứu văn 

học dịch ở Việt 

Nam 

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Sinh viên nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch và việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Sinh viên có phương pháp, kỹ năng chủ yếu để tiếp cận văn học dịch, xử lí thông tin tiếp nhận từ việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt 
Nam.   

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học, tình yêu, niềm say mê văn học dịch. 

4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học dịch trong nhà trường 
phổ thông. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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40 Văn học hậu hiện 

đại 
Kết thúc môn học, người học cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của văn học hậu hiện đại trong văn học Âu - Mỹ và một số quốc gia châu Á, sự ảnh 

hưởng của nó đối với văn xuôi các quốc gia khác trên thế giới.  
2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 
- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học hậu hiện đại và một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

41 Văn học Việt Nam 

trong xu thế toàn 

cầu hoá 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

- 1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được tính thời sự của văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Trên cơ sở đó, thấy được vai trò quan trọng của 
văn học đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3.Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các 

hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 
4. Năng lực 

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 

học Việt Nam trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải 
mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 
môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học.  

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 
thực tiễn đời sống. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2: Chuyên đề Văn học Việt Nam (chọn 1 trong 4 môn học sau)       

42 Thi pháp văn học 

dân gian 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 
Sinh viên nắm vững những kiến thức lí luận cơ bản và chuyên sâu về văn học dân gian trên phương diện thi pháp thể loại. 

2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình tìm hiểu tác phẩm, thể loại văn học dân gian từ góc độ thi pháp. 
- Nâng cao kĩ năng tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng… 

3. Thái độ 

Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát huy hiệu quả năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 
- Phát huy hiệu quả năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

43 Thi pháp văn học 

Việt Nam trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
Sinh viên có hệ thống khái niệm lý luận về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại; các đặc điểm của thi pháp văn 

học Việt Nam trung đại và sự thể hiện trong thực tiễn sáng tác.  

2. Kỹ năng 
Vận dụng những hiểu biết về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại để nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại nói 

riêng, văn học Việt Nam nói chung.  

3. Thái độ 
Bồi dưỡng tình yêu văn học, lòng yêu nước và tự hào dân tộc qua nghiên cứu tìm hiểu văn học. 

4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học 
liên ngành. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người có ý 

thức và hành động bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Thi pháp văn học 
Việt Nam hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được kiến thức chuyên sâu về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. Trên cơ sở đó, hình thành phương pháp luận 

nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại từ góc nhìn thi pháp học. 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 

giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại trên tinh thần khách 

quan, khoa học. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 
môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các vấn đề văn học.  

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học nảy sinh trong thực 
tiễn đời sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

45 VHVN đương đại Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam đương đại. Trên cơ sở đó, có ý thức và hành động nhằm phát 

triển nền văn học Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đương đại. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam đương đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết 
đánh giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 
học Việt Nam đương đại trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm 

hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 
môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học đương 

đại.  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống. 

  Tự chọn 3: Chuyên đề Ngôn ngữ (chọn 1 trong 4 môn học sau) 2     

46 Ngữ nghĩa học từ 

vựng 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Về kiến thức: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại của ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt về các phương diện: ý nghĩa của từ, 
các thành tố nghĩa của từ, nghĩa của các cụm từ cố định, tính nhiều nghĩa của từ, mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong hệ thống 

từ vựng.  

2. Về kĩ năng:  
Rèn luyện kĩ năng phân tích các thành tố nghĩa của từ, thấy được quá trình vận động và biến đổi nghĩa của từ, phân biệt hiện tượng 

nhiều nghĩa và hiện tượng đồng âm, phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa của từ ngữ trong hệ thống từ vựng.. 

3. Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự 
trong sáng của tiếng Việt. 

4. Về năng lực: 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ (các 

thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực 

phân tích nghĩa của từ tiếng Việt, từ đó giúp sử dụng từ đúng và hay trong hoạt động giao tiếp. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

47 Liên kết và mạch 
lạc trong văn bản 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
 1. Kiến thức 

      Hiểu được những khái niệm: văn bản - diễn ngôn, đoạn văn, liên kết, mạch lạc. Từ đó thấy được đặc điểm, vai trò của liên kết và 

mạch lạc trong văn bản, cách lập luận của đoạn văn trong văn bản, qua đó phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản và diễn ngôn, liên 
kết và mạch lạc, phương thức liên kết và phương tiện liên kết…  

 2. Kĩ năng 

   -  Có kĩ năng nhận diện các kiểu loại văn bản, kĩ năng cấu tạo và phân tích văn bản khi đứng từ góc độ người xây dựng hoặc người 
tiếp nhận văn bản. 

   - Có kĩ năng vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các văn bản cụ thể hoặc 

xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn. 
   -  Có kĩ năng phân tích cấu tạo, cách lập luận của đoạn văn và viết đoạn văn theo cấu trúc. 

3. Thái độ 
     Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích tiếng Việt, nhận thức được vai trò của các yếu tố trong và ngoài văn bản 

(vai trò của người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, chức năng của văn bản…) trong việc tạo nên đặc trưng của các kiểu loại văn bản. Trên 

cơ sở đó thấy được cái hay, cái đẹp và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của người Việt. 
4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và tạo lập văn bản, năng 
lực phân tích lập luận.  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Các bình diện ngữ 

nghĩa của câu và 

vấn đề dụng học 

    Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

 Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề nghĩa của câu: nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái từ đó để thấy được 
mối quan hệ giữa ngữ nghĩa và cú pháp cũng như những vấn đề của câu trong giao tiếp. Đồng thời môn học cũng cung cấp những kiến 

thức cơ bản về vấn đề dụng học: hành vi ngôn ngữ và nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn trong phát ngôn, từ đó để thấy được bản chất 

hành động của phát ngôn và mối quan hệ giữa phát ngôn và ngữ cảnh sử dụng.  
2. Kỹ năng 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Phân tích các thành phần trong cấu trúc nghĩa miêu tả. 
- Chỉ ra các loại nghĩa tình thái và phương thức thể hiện tình thái trong phát ngôn cụ thể 

- Phát hiện và phân tích hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong phát ngôn 

- Phân tích nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn qua một phát ngôn cụ thể 
3. Thái độ 

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, khả năng tiếp thu nhanh và ứng dụng nhanh  những vấn đề về nghĩa của câu và 

dụng học trong phát ngôn 
4. Năng lực 

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng câu tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, 

nghiên cứu 

49 Tiếp cận tác phẩm 

văn học từ góc độ 

ngôn ngữ 

    Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản  ngôn ngữ học và đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của hai thể loại văn học tiêu biểu là 
truyện và thơ. Chuyên đề cũng giới thiệu một cách khái quát các yếu tố có vai trò định hướng giao tiếp trong hai thể loại này để từ đó 

giúp người học hiểu và vận dụng vào việc tìm hiểu tác phẩm văn học 

2. Kĩ năng 
Trang bị cho người học kĩ năng biết vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào việc phân tích tác phẩm văn học; kĩ năng sử dụng chuẩn 

mực và sáng tạo  ngôn ngữ khi tạo lập văn bản.   

3. Thái độ 
Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực 
-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và cảm thụ văn học. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 4: Chuyên đề Lý luận văn học (chọn 1 trong 4 môn học sau) 2     

50 Thơ và một số 
quan niệm về thơ 

Việt Nam hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

+ Những đặc trưng cơ bản của thơ: nội dung của thơ, hiện thực được phản ánh trong thơ, cảm xúc, tình cảm và lí trí trong thơ, những 

yếu tố cơ bản về hình thức nghệ thuật thơ và có khả năng vận dụng vào cảm thụ và phân tích cái hay cái đẹp  của mỗi bài thơ, hình 
thành khả năng bình thơ. 

+ Thấy được khả năng, đặc điểm của một số thể thơ tiêu biểu. 

+ Hiểu được một số quan niệm về thơ Việt Nam hiện đại để thấy được tiến trình phát triển của thơ ca dân tộc. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng thuyết phục người khác 
- Kỹ năng định giá thẩm mĩ 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

- Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện những nét độc đáo trong mỗi bài thơ từ đó hình thành khả 
năng cảm thụ thơ. 

-  Khuyến khích sinh viên tự do sáng tạo, đưa ra những quan điểm mới và phân tích một cách hợp lý các yếu tố cơ bản của thơ về cả thi 

pháp, nội dung, hình thức. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như: cái chân, thiện, mĩ. 
4  Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học 

- Năng lực dạy học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực giáo dục 
- Năng lực cảm thụ thơ 

- Năng lực sáng tác thơ 

51 Lý luận thể loại 
tiểu thuyết thế kỷ 

XX 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức :  

- Môn học trang bị cho sinh viên nhận thức được diện mạo của lý luận tiểu thuyết ở Việt Nam thế kỷ XX. 

 - Đánh giá được những thành tựu cơ bản của lý luận tiểu thuyết qua từng giai đoạn . Từ đó rút ra được hình thái vận động của lý luận 
tiểu thuyết ở Việt Nam thế kỷ XX. 

2.Kĩ năng 

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn , một tác giả hay một tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. 
- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 

thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học. 

3.Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu 

quả.  
4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Những vấn đề lý 

luận của phê bình 

văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học. 

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các 

loại cơ bản của phê bình văn học. 

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường 
phái - phương pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa lịch sử, phê 

bình xã hội học mác xít, phê bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái… 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học, các hiện tượng văn học 

cụ thể.  

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn của người giáo viên dạy Văn và 
người nghiên cứu văn học. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học thông qua những kiến thức công cụ và các thao tác, phương pháp nghiên cứu đã lĩnh hội 

được. 
3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 

cận và sự đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở 
nên mới mẻ, hấp dẫn hơn theo thời gian. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn, các nhà nghiên cứu văn học luôn tâm huyết với nghề 

của mình. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Phân tích, phẩm bình, đánh giá và giải thích các hiện tượng văn học. 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 
đến người làm công tác nghiên cứu khoa học đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV ngành Cử nhân Văn học có khả năng 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh vực khác như giảng dạy, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn 
hóa – xã hội. 

53 Lý luận văn học 

1945 - 1975 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Tái hiện lại bức tranh tổng quan của chặng đường 30 năm lý luận văn học giai đoạn 1945-1975 

- Khái quát lại một số vấn đề cơ bản của lý luận giai đoạn từ 1945-1975 

- Đánh giá các hoạt động và thành tựu về lý luận văn học giai đoạn 1945-1975 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một chặng đường, một hiện tượng, một tác giả hay một tác phẩm văn học Việt Nam  

thuộc giai đoạn 1945 -1975. 
- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 

thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận văn học giai đoạn 1945- 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả.  

4.Năng lực: 
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

- Năng lực khoa học  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 5: Chuyên đề văn học nước ngoài (Chọn 1 trong 4 môn học sau)   

54 Thi pháp thơ 

Đường 

1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản về thi học truyền thống và thi pháp học hiện đại. 

- Vận dụng lý thuyết thi pháp học chuyên biệt để tìm hiểu, nghiên cứu về thơ Đường, một đỉnh cao thể loại thơ của lịch sử văn học 
Trung Quốc. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của thơ Đường, đặc biệt là những tác gia và tác 

phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 

2. Kỹ năng:  
- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, thể loại văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học theo lý thuyết thi pháp 

học. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích..) tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 
thơ Đường, khả năng giảng dạy những tác phẩm thơ Đường trong nhà trường 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

55 Thi pháp truyện 

ngắn A.Sêkhôp 

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm được khái niệm thi pháp, thi pháp truyện ngắn. 
- Nắm được những điểm cơ bản, độc đáo của thi pháp truyện ngắn A.Sêkhôp.  

2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác phẩm từ góc độ thi pháp. 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực : 
-  Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của truyện ngắn Sêkhôp 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

56 Nghệ thuật truyện 

ngắn 

E.Hemingway 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về đặc trưng nghệ thuật của truyện ngắn E.Hemingway.  
2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của truyện ngắn E.Hemingway. 
- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

57 Tiểu thuyết Nhật 

Bản 

1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử tiểu thuyết Nhật Bản từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi đạt được đỉnh cao bằng 

giải thưởng Nobel văn chương. 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết  với văn học Nhật Bản và văn học thế giới. 
- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyết  Nhật Bản, đặc biệt là những tác gia 
và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 

2. Kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 
- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích tác…) phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 

của tiểu thuyết Nhật Bản, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học tiểu thuyết Nhật Bản trong nhà trường. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
- Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III.   Khối kiến thức nghiệp vụ 37     

  Bắt buộc   15     

58 Phương pháp 
NCKH chuyên 

ngành 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức :  

- Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học  

- Chú trọng giới thiệu những phương pháp nghiên cứu quan trọng, mới và hiện đại trong nghiên cứu khoa học gắn với mỗi chuyên 
ngành học của sinh viên. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2.Kĩ năng 
- Rèn luyện kĩ năng cho sinh viên làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt biết sử dụng các kiến thức đã học vào 

việc nghiên cứu một cách có hiệu quả. 

3.Thái độ 
- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu khoa học 

4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 
- Năng lực khoa học  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

59 Nghiệp vụ Biên 

tập xuất bản 

1. Kiến thức: 

- Trang bị kiến thức cơ bản về công tác biên tập xuất bản. 
2. Kỹ năng:  

- Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức khai thác bản thảo và biên tập bản thảo, sửa morát. 

3. Thái độ:  
- Thông qua môn học, người học có cái nhìn linh hoạt hơn, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn biên tập và xử lý các văn bản. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Chuyển thể tác 
phẩm văn học sang 

kịch bản  điện ảnh 

Kết thúc môn học người học cần đạt được:  
1. Kiến thức: 

- Nắm được những vấn đề cơ bản nhất của lý thuyết chuyển thể (đặc biệt là lý thuyết chuyển thể của các nhà lý luận Hollywood - Mỹ) 

- Hiểu được bản chất của kịch bản điện ảnh và các nguyên tắc viết kịch bản điện ảnh 
- Hiểu được nội hàm khái niệm cũng như các nguyên tắc và phương thức của việc “chuyển thể kịch bản” trong điện ảnh từ các tác phẩm 

văn xuôi tự sự. 

2. Kỹ năng: 

- Biết lựa chọn hướng tiếp cận kịch bản văn học từ phía điện ảnh để lý giải tính chất tổng hợp của nghệ thuật điện ảnh. 

- Biết vận dụng những thao tác nghiên cứu liên ngành như thi pháp học, văn bản học, nghệ thuật học…để phân tích, đánh giá tác phẩm 

văn học cũng như tác phẩm điện ảnh 
- Có khả năng nhận biết và chuyển thể được một số tác phẩm văn xuôi tự sự thành kịch bản phim (truyền hình, nhựa, hoạt hình…) 

3. Thái độ: 

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn 
- Có thái độ trân trọng, nghiêm túc và khoa học khi đánh giá một tác phẩm chuyển thể. 

- Có một tâm thế vững vàng khi quyết định lựa chọn công việc liên quan đến ngành biên kịch điện ảnh 

4. Năng lực: 
- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

61 Nghiệp vụ báo chí 1. Kiến thức: 
- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí. 

2. Kỹ năng: 
- Khai thác thông tin, phỏng vấn. 

- Viết tin, bài. 

- Lựa chọn hình ảnh, thông tin. 
3. Thái độ: 

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn 

- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng. 
4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

62 Nghiệp vụ truyền 
thông 

1. Kiến thức: 
- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông.  

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại. 
2. Kỹ năng:  

- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể. 
3 Thái độ: 

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện. 

4. Năng lực: 
- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực tổ chức sự kiện 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

63 Kỹ năng thuyết 

trình 

Kết thúc môn học,  người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Hiểu được vai trò của kỹ năng thuyết trình.  
- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình. 

2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình. 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Kỹ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tự tin. 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực thuyết trình trôi chảy 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn (Chọn 1 trong các tuỳ chọn từ tự chọn 6 cho đến tự chọn 10) 16     

  Tự chọn 6: Chuyên ngành văn học Việt Nam trung đại 16     

64 Giá trị văn chương 

Nguyễn Trãi đối 
với sự phát triển 

văn học dân tộc 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
Am hiểu sâu sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với sự phát triển văn hóa dân tộc. 

2. Kỹ năng 

- Biết phân tích thơ văn Nguyễn Trãi và một số thể loại đặc trưng của văn học trung đại. 
3. Thái độ 

- Yêu quý, trân trọng thơ văn Nguyễn Trãi nói riêng, văn học trung đại nói chung. 

4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học trung đại nói 

riêng, văn học Việt Nam và thế giới nói chung 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Thể loại truyền kỳ 

trong văn học Việt 
Nam trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
Nhận diện được đặc trưng của thể loại truyền kỳ, chỉ ra được đóng góp to lớn của truyện truyền kỳ đối với sự phát triển của văn xuôi tự 

sự Việt Nam trung đại đồng thời thấy được ảnh hưởng của nó trong văn học hiện đại. 

2. Kỹ năng 
- Biết cách đọc, hiểu tác phẩm truyền kì 

3. Thái độ 

- Yêu quý, trân trọng thể truyền kì và có ham muốn đọc, nghiên cứu thể loại này. 
4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu văn học trung đại nói 

riêng, văn học Việt Nam và thế giới nói chung 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 
công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

66 Thi pháp Truyện 

Kiều 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Nắm được đặc trưng thi pháp văn học Việt Nam thời trung đại nói chung và thi pháp Truyện Kiều. 

- Nắm được những vấn đề có liên quan đến Truyện Kiều như vấn đề tác giả, nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

2. Kĩ năng:  
- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu các vấn đề thi pháp văn học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :  
- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực hợp tác. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

67 Thể loại tiểu 
thuyết chương hồi 

trongvăn học Việt 

Nam trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm được đặc trưng cơ bản của thể loại tiểu thuyết chương hồi trong văn học Việt Nam trung đại 

- Nắm được vấn đề tác giả, nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm tiểu thuyết chương hồi Việt Nam thời trung đại 
2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại, có khả năng tổng hợp và nhận định khoa học các vấn đề nghiên cứu. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :  

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực hợp tác. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

68 Thơ Nôm Đường 
luật trong văn học 

Việt Nam trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thơ Nôm Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại từ phương 
diện lịch sử phát triển đến cấu trúc thể loại, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại.  

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy thơ 

Nôm Đường luật trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh.  
2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thơ Nôm 

Đường luật trong văn học Việt Nam trung đại. 
- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm thơ Nôm Đường luật trong nhà trường. 

3. Thái độ 

- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại. 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực  
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 
- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

69 Thể kí trong văn 

học Việt Nam 
trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cụ thể về thể loại kí trong văn học Việt Nam trung đại từ phương diện lịch 

sử phát triển đến đặc trưng, từ những hiện tượng tiêu biểu đến bản chất và quy luật vận động của thể loại.  

- Trên cơ sở môṭ số tiền đề lí luận về thể loại, môn học trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng về việc nghiên cứu, giảng dạy các 
tác phẩm kí trong nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực tự đọc, tự học văn bản cho học sinh.  

2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận, tìm hiểu sự vận động, phát triển và các đặc trưng cơ bản của thể loại kí 
trong văn học Việt Nam trung đại. 

- Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, nghiên cứu, giảng dạy những tác phẩm kí trong nhà trường. 

3. Thái độ 
- Trân trọng, giữ gìn và có hứng thú tìm hiểu sâu về một thể loại văn học tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại. 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực  

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực dạy học: Vận dụng tốt những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường Phổ thông 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 7: 

Chuyên ngành 

văn học Việt Nam 

hiện đại 

        

70 Truyện ngắn Việt 
Nam 1930 – 1945 

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 
1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát triển, 

thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn này. 
- Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu. 

2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

3. Thái độ 
- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người 
nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau: 
- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn  

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Đóng góp của 

phong trào Thơ 
mới 1932 – 1945 

đối với sự phát 

triển thơ ca dân tộc 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 

1. Kiến thức 
 Hiểu và trình bày được những đóng góp quan trọng về tư tưởng thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật của Thơ mới đối với sự phát triển thơ 

ca Việt Nam hiện đại. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng tiếp cận, giải mã văn bản tác phẩm Thơ mới. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học). 
3. Thái độ 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm Thơ mới Việt Nam. 

- Thái độ hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

72 Tiểu thuyết Việt 
Nam từ 1945 đến 

nay 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại tiểu thuyết Việt Nam từ 1945 đến nay. Từ đó, có phương pháp luận 

nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về tiểu thuyết Việt Nam sau 1945. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam sau 1945. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 

giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 

học sau 1945 trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã 

các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học.  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống.  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

73 Truyện ngắn Việt 

Nam từ 1945 đến 

nay 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại truyện ngắn Việt Nam từ 1945 đến nay. Từ đó, có phương pháp luận 

nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về truyện ngắn Việt Nam sau 1945. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam sau 1945. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 

giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 

học sau 1945 trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải 

mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học.  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống.  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 Kí Việt Nam hiện 
đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại ký Việt Nam hiện đại. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác 

phẩm văn học từ đặc trưng thể loại. 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về ký Việt Nam hiện đại. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 

giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm ký 

hiện đại trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các 

tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học.  

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống.  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

75 Kịch Việt Nam 
hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về kịch Việt Nam hiện đại. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác phẩm văn 

học từ đặc trưng thể loại. 
2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về kịch Việt Nam hiện đại. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 
- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 

giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận tác phẩm kịch hiện đại trên tinh thần khách quan, khoa 

học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng 

thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học.  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 8: Chuyên ngành VHNN 16     

76 Văn xuôi Tiên Tần 1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về  văn xuôi Tiên Tần, một đỉnh cao của thể loại văn học, một thành tựu văn hóa của Trung Quốc cổ 

đại. 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Tiên Tần với văn hoc xuôi và văn học Trung Quốc. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
 

2. Kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 
- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu), phân tích tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của 

văn xuôi Tiên Tần, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3. Thái độ:  
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

77 Tiểu thuyết Trung 

Quốc hiện đại 

1.Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về  tiểu thuyết hiện đại, một đỉnh cao của thể loại văn học, một thành tựu văn hóa của Trung Quốc hiện 
đại. 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết hiện đại với tiểu thuyết và văn học Trung Quốc. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 
công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

 2. Kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học. 
- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu), phân tích tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của 

tiểu thuyết hiện đại, khả năng giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

78 Thi pháp thơ 

Tagor 

1. Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản về thi học truyền thống và thi pháp học hiện đại. 

- Vận dụng lý thuyết thi pháp học chuyên biệt để tìm hiểu, nghiên cứu về thơ Tagor, một đỉnh cao thể loại thơ Ấn Độ. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác phẩm tiêu biểu của thơ Tagor, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được 

chọn giảng dạy trong nhà trường. 

2. Kỹ năng:  
- Hình thành kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, thể loại văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học theo lý thuyết thi pháp 

học. 

- Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằm  khám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ 
thơ Tagor, khả năng giảng dạy những tác phẩm thơ Tagor trong nhà trường. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 
cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

79 Tiểu thuyết hiện 

thực Nga thế kỷ 

XIX 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa hiện thực Nga cùng hệ thống lý luận thẩm mỹ của nó.  
- Nắm được những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX và phong cách một số tác giả tiêu biểu.  

2. Kĩ năng 

- Có kỹ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu. 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Tiểu thuyết Nga thế kỷ XIX với những giá trị nhân văn sâu sắc đã tạo nên cho văn học Nga một vị trí đặc biệt trong văn học thế giới. 

Nó đã có những ảnh hưởng nhất định đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung. Cần gợi lên 
những giá trị nhân văn cao đẹp của thể loại văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu 

để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc. 

4. Năng lực : 
-  Hình thành, phát triển năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX và một số tác giả tác 

phẩm tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

80 Tiểu thuyết 

Phương Tây thế kỷ 
XIX 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX 

nói riêng; các tiền đề cho sự bùng nổ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX; sự kế thừa và cũng như những đổi mới lớn lao của tiểu 

thuyết Phương Tây thế kỉ XIX để đi đến hoàn thiện thể loại; biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tiểu thuyết 
gia tiêu biểu. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 
- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của tiểu thuyết Phương Tây thế kỉ XIX và một 

số tác giả tác phẩm tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Kịch cổ điển Pháp 

thế kỷ XVII 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII. Thấy được vị trí, vai trò của 

kịch Cổ điển trong dòng chảy Văn học Phương Tây. 

- Nắm được kiến thức về một số tác gia bi kịch và hài kịch tiêu biểu của Văn học Cổ điển chủ nghĩa. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 

- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII và một số 
tác giả tác phẩm tiêu biểu. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

  Tự chọn 9: Chuyên ngành LLVH 16     

82 Thi pháp học Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Giúp sinh viên có được những nhận thức cơ bản, có hệ thống về Thi pháp học cùng các bình diện cụ thể của nó; thấy được mối quan 

hệ, tính độc đáo đặc thù và tính hữu hiệu của cách tiếp cận thi pháp học so với các cách tiếp cận văn học khác trong khoa nghiên cứu 

văn học. 
.2. Kĩ năng 

- Giúp sinh viên có năng lực cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học từ bình diện hình thức của văn học. Điều đó cũng có nghĩa là giúp họ 
có kĩ năng tiếp cận tác phẩm văn học từ các bình diện nghệ thuật đích thực của văn học. 

3. Thái độ 

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với môn học. 
- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học.  

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá, phân tích TPVH 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

83 Thi pháp truyện Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học 

mang thi pháp và các phạm trù thi pháp. 
- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”. 

- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi pháp của truyện. 

2. Kĩ năng  
- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học 

thuộc thể loại truyện. 

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện vào công tác nghiên cứu văn học sau này. 
- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế. 

3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 
cận và sự đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng.  

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm… 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 
đến hoạt động nghiên cứu khoa học, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang 

các lĩnh vực khác như giảng dạy Ngữ văn, hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

84 Thi pháp thơ Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về thi pháp thơ: 

+ Khái niệm thi pháp thơ 
+ Khái niệm thơ ca và sự phân loại thơ 

+ Các bình diện thi pháp của thơ 

2. Kĩ năng 
- Giúp sinh viên có năng lực phân tích, đánh giá tác phẩm thơ trữ tình, lí giải một vấn đề của thực tiễn thơ từ góc nhìn thi pháp học như: 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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ngôn từ, giọng điệu, quan niệm nghệ thuật về con người, không – thời gian nghệ thuật… 
3. Thái độ 

- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với môn học. 

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học.  

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá, phân tích và phẩm bình thơ. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn. 

85 Thi pháp kịch Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1.Kiến thức 

- Nắm được cách tiếp cận các vấn đề thuộc về thi pháp thể loại. 

- Nắm được một số đặc trưng của kịch nhìn từ thi pháp thể loại. 
2.Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức của môn học để có thể phân tích được thi pháp các tác phẩm văn học kịch.  

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 
thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học. 

3.Thái độ 

- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm kịch trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Qua đó, hiểu thêm đặc trưng về 
thi pháp thể loại, thêm hiểu những tác phẩm kịch từ đó có tình yêu và sự đam mê với những tác phẩm này.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

86 Những tìm tòi theo 

hướng hiện đại chủ 
nghĩa của phong 

trào thơ mới ở giai 

đoạn cuối 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1.Kiến thức 
Giúp sinh viên nắm những tìm tòi đổi mới theo hướng hiện đại của một giai đoạn thơ mà lâu nay chưa được nghiên cứu và đánh giá một 

cách công bằng và kĩ lưỡng.  

2.Kĩ năng 

- Giúp sinh viên có năng lực phân tích, đánh giá một giai đoạn văn học, có kĩ năng xem xét một cách khách quan hiện tượng văn học 

trên cơ sở vận dụng quan điểm lịch sử - hệ thống. 

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 
thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học. 

3.Thái độ 

- Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm thơ ca còn chưa được chú ý nghiên cứu hoặc được nghiên cứu với thái độ 
chưa công tâm. Từ đó, người học thêm trân trọng những nỗ lực tìm tòi của cha ông trong lịch sử thơ ca của dân tộc. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

87 Vấn đề nghiên cứu 

phong cách một số 

tác giả VHVN hiện 
đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:   

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về phong cách nghệ thuật cá nhân. 
+ Thấy được ý nghĩa, giá trị, những mối quan hệ liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn. 

+ Thấy được và hiểu sâu sắc những nhân tố tạo thành phong cách nghệ thuật cá nhân, những dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật. 
+ Nắm được những nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của một số tác gia văn học tạo cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu về mỗi tác 

gia đó. 

2. Kỹ năng:  
- Nghiên cứu khoa học 

- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 
- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

- Kỹ năng thuyết trình 

-  Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến kiến thức đã học, và vận dụng hệ 
thống lí thuyết đã tiếp nhận để phân tích vấn đề một cách thấu đáo. 

-  Kỹ năng phân tích các dấu hiệu biểu hiện phong cách nghệ thuật của một tác giả văn học.  

3. Thái độ học tập 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo.  

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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-  Hình thành ở sinh viên một thái độ học tập nghiêm túc với tinh thần tự giác cao trong quá trình đào tạo. 
-  Rèn luyện ý thức chuyên cần của sinh viên không chỉ trên lớp mà còn tự học ở nhà. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 
- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình văn học 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

- Năng lực giao tiếp 

  Tự chọn 10: 

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

  16     

88 Ngôn ngữ báo chí Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, ban đầu về báo chí và ngôn ngữ báo chí.Cụ thể đó là các vấn đề về đặc điểm, tính chất 
của ngôn ngữ báo chí, đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của các thể loại và loại hình báo chí tiêu biểu. 

2. Kĩ năng 

Trang bị cho người học kĩ năng nhận diện, miêu tả và phân tích ngôn ngữ báo chí; kĩ năng sử dụng chuẩn mực ngôn ngữ báo chí ở cả 
hai dạng phát âm và chữ viết; kĩ năng vận dụng kiến thức  vào việc tạo lập các văn bản báo chí. 

3. Thái độ 

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ 
gìn sự trong sáng của tiếng Việt và ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực sử dụng chuẩn mực ngôn ngữ báo 

chí, năng lực tạo lập các loại văn bản báo chí, năng lực nhận diện và phân tích ngôn ngữ báo chí. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

89 Hệ thống vốn từ 

tiếng Việt và việc 
sử dụng từ trong 

hoạt động giao tiếp 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1.Kiến thức 
Nhằm giúp cho sinh viên nhận thức rõ từ là một trong số các đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, luôn tồn tại ở hai trạng thái: trạng thái tĩnh 

trong hệ thống ngôn ngữ và trạng thái động trong hoạt động tư duy và giao tiếp của con người. Nghiên cứu từ cần thiết phải xem xét từ 

ở cả hai trạng thái này. 
2. Kĩ năng 

Sinh viên có kĩ năng hệ thống hoá vốn từ theo từng tiêu chí; vận dụng được những nguyên tắc cơ bản của việc dùng từ vào trong hoạt 

động giao tiếp và phân tích nhận xét đánh giá từ trong giao tiếp một cách có cơ sở. 
3. Thái độ 

Tạo cho người học có tinh thần thái độ tự giác học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, nhận xét, đánh giá. Đặc 

biệt, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực dùng tiếng Việt làm cho tiếng Việt ngày càng trong sáng, giàu có hơn. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

90 Câu trong văn xuôi 

Việt Nam hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về câu, các kiểu câu tiêu biểu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại và vai trò của nó trong việc biểu 

hiện nội dung tác phẩm. 

- Hiểu được các các phép biến đổi câu và kiểu cấu trúc của nó trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên ba bình diện: kết học, nghĩa học, 
dụng học. 

- Hiểu được vai trò của câu trong việc tạo nên tính mạch lạc và liên kết trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. 

2. Kĩ năng 
- Có kĩ năng nhận diện và phân tích các kiểu cấu trúc câu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên các bình diện: kết học, nghĩa học và 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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dụng học. 
- Có kĩ năng nhận diện và phân tích những kiểu câu chuẩn mực và những biến thể của nó trong các tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện 

đại. 

- Có kĩ năng vận dụng những kiến thức về mạch lạc và liên kết để khảo sát, phân tích những biểu hiện của chúng trong các tác phẩm văn 
xuôi Việt Nam hiện đại. 

3. Thái độ 

Xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích môn học, thấy được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của các nhà 
văn Việt Nam hiện đại. 

4. Năng lực 

-  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và tạo lập câu từ các bình 

diện khác nhau. 

91 Thành ngữ và việc 
vận dụng thành 

ngữ trong văn bản 

nghệ thuật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

      Môn học nhằm trang bị cho người học bức tranh toàn cảnh về thành ngữ tiếng Việt trên các phương diện: khái niệm thành ngữ, nhận 

diện thành ngữ trong sự khu biệt với các đơn vị từ ghép, tục ngữ, đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa, nguồn gốc, phân loại các kiểu cấu tạo của 
thành ngữ tiếng Việt… Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng thành ngữ linh hoạt và sáng tạo vào hoạt động giao tiếp nói chung, 

trong văn bản nghệ thuật nói riêng. 

2. Kĩ năng 
     Qua việc cung cấp những kiến thức lí thuyết, học phần cũng nhằm mục đích rèn luyện cho người học cách sử dụng  thành ngữ đúng 

và hay trong hoạt động giao tiếp nói chung và trong văn bản nghệ thuật nói riêng. 

3. Thái độ 
     Rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tạo cho người học tinh thần, thái độ say mê học tập.  Giúp người học thấy được cái 

hay, cái đẹp trong kho tàng thành ngữ tiếng Việt, qua đó có ý thức  sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực, góp phần giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt.   

4. Năng lực 

    -  Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

    -  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, so sánh và nhận diện 
thành ngữ. Bên cạnh đó, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực ngôn ngữ, đó là sử dụng thành ngữ đúng và hay trong hoạt 

động giao tiếp. 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

92 Từ láy và vai trò 
của từ láy trong 

thơ Nôm Đường 

luật 

     Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

     Trên cơ sở những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ đã được học ở các học phần Từ vựng học, Phong cách học… môn học nhằm củng 

cố, phát triển cho người học những kiến thức về đặc điểm của từ láy, vai trò của từ láy và việc sử dụng sáng tạo từ láy trong thơ Nôm 
Đường luật.  

2. Kỹ năng 

    Trang bị cho người học kĩ năng cảm thụ và phân tích thơ Nôm Đường luật; kĩ năng vận dụng những kiến thức về ngôn ngữ vào việc 
phân tích tác phẩm văn chương. 

3. Thái độ 

     Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý, tôn trọng tiếng mẹ đẻ, 
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đặc biệt ý thức giữ gìn, bảo tồn những di sản văn học quý giá của dân tộc 

4. Năng lực 

     Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực phân tích và cảm thụ văn học. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

93 Hành vi ngôn ngữ 

và việc sử dụng 

các hành vi ngôn 
ngữ trong truyện 

ngắn Việt Nam 

hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 

     Nắm được những tri thức lý luận cơ bản về lí thuyết hành vi ngôn ngữ và thấy được hiệu quả của việc sử dụng các hành vi ngôn ngữ 
trong truyện ngắn Việt Nam hiện đạigiai đoạn 1930-1945.   

2. Kĩ năng 

    Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc phân tích truyện ngắn. Bên cạnh đó biết cách lí giải sự xuất hiện của các hành vi 
ngôn ngữ trong một số truyện ngắn tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 1930-1945.  

3. Thái độ 

3 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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     - Có ý thức sử dụng chuẩn mực và sáng tạo các hành vi ngôn ngữ trong tiếp nhận cũng như trong tạo lập văn bản. Bên cạnh đó rèn 
luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu và thái độ yêu quý tiếng Việt cho sinh viên. 

     - Có thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập 

4. Năng lực 
     Người học có năng lực tổ chức hoạt động giao tiếp hiệu quả và biết sử dụng sáng tạo các kĩ năngphân tích văn bản thông qua các tác 

phẩmtruyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945.   

  Thực tập nghề   7     

94 Thực tập nghề 1   3     

95 Thực tập nghề 2   4     

IV Khoá  luận  tốt  nghiệp  hoặc  các  môn chuyên ngành thay thế 7     

  Khóa luận tốt 

nghiệp 

  7     

  Các môn chuyên 

ngành thay thế 

        

  Nhóm 1: (Chọn 1 trong 2 môn học sau) 7     

96 Văn học và các 
loại hình nghệ 

thuật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, nghệ thuật tạo hình. Thấy được vai trò của nghệ thuật 

trong đời sống. 
- Hiểu được những vấn đề cơ bản về loại hình âm nhạc như: khái niệm, đặc trưng chất liệu, các thuộc tính của âm nhạc, hình tượng âm 

nhạc, các thể loại phổ biến… 

- Phân tích được sự liên quan mật thiết và sự tương tác giữa văn học với âm nhạc . 
- Khảo sát và phân tích được các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng giữa văn học và âm nhạc có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về nghệ thuật tạo hình như: chất liệu; các loại hình nghệ thuật tạo hình; các yếu tố tạo hình; đặc trưng 

của hình tượng trong nghệ thuật tạo hình. 

- Nắm bắt được mối quan hệ giữa văn học với nghệ thuật tạo hình: sự tương đồng, sự khác biệt giữa chúng. 

- Phân tích được tính tạo hình trong văn học về các phương diện như: vị trí, chức năng, biểu hiện, các phương thức và biện pháp tạo 

hình trong văn học. 
- Thấy được sự ảnh hưởng của văn học đến nghệ thuật tạo hình và ngược lại. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo về các loại hình nghệ thuật dựa trên nền tảng của những loại hình nghệ thuật 

khác. 

- Kỹ năng thuyết trình 
3. Thái độ 

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo  

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực cảm thụ văn học và các loại hình nghệ thuật khác 

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 
- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật 

- Năng lực sáng tạo nghệ thuật 

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực thích ứng hoàn cảnh 

- Năng lực tổ chức hoạt động, sự kiện 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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97 Những vấn đề cơ 

bản và hiện đại của 

lý luận văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lí luận văn học như: 

- Đối tượng, nội dung đặc thù của văn học, những vấn đề liên quan đến hình tượng nghệ thuật trong văn học như: Khái niệm, đặc điểm, 

ý nghĩa… 
- Nắm được chức năng, giá trị của văn học, ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của văn học đối với đời sống. 

- Thấy được văn học là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có khả năng khai thác riêng biệt đối với đời sống, khả năng khai thác riêng đó 

xuất phát từ chính chất liệu ngôn từ. 
- Nắm được khái niệm tác phẩm văn học, mối liên hệ và sự khác biệt giữa văn bản văn học với tác phẩm văn học, các yếu tố trong cấu 

trúc nội tại của tác phẩm văn học. 

- Nắm được cách phân chia thể loại và những đặc điểm của một số thể loại chính. 
- Nắm được một số khái niệm như : phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật, trào lưu, kiểu sáng tác, những  nguyên tắc sáng tác 

của một số phương pháp sáng tác nổi bật trong tiến trình văn học. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Kỹ năng thuyết trình 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng khai thác và xử lí thông tin 
- Kỹ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học 

- Kỹ năng lập kế hoạch học tập, công tác 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo  
- Tự giác trong học tập 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực giải quyết các tình huống trong học tập 

- Năng lực cảm thụ văn học  

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học 

- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật 

- Năng lực dạy học 
- Năng lực giáo dục 

- Năng lực giao tiếp 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2: (Chọn 2 trong số những môn học sau):       

98 Ngôn ngữ và văn 
học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

 Nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, ngôn ngữ học và văn học, về các đặc trưng của ngôn ngữ văn 

chương. 
2. Kỹ năng  

 Nâng cao kỹ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học 

3. Thái độ 
 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu về ngôn ngữ văn chương. Bồi dưỡng thái độ yêu quý 

và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

4. Năng lực 
 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực cảm thụ ngôn ngữ văn chương trong học tập, nghiên cứu 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

99 Rèn luyện kỹ năng 

sử dụng tiếng Việt 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 

dùng từ và chính tả. Thông qua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 
2. Kĩ năng 

 Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, 

kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu. 
3. Thái độ 

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mực  và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai 
lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

4. Năng lực 

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên 
cứu 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

100 Văn học Minh – 

Thanh 

1. Kiến thức: 

- Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học Minh- Thanh với văn học Trung Quốc nói riêng và  
văn học thế giới nói chung. 

- Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
- Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học Minh- Thanh , đặc biệt là những tác gia 

và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. 

2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 
- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3.Thái độ:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai 

- Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

101 Kịch phi lý trong 

văn học Phương 

Tây 
thế kỷ XX 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Nắm được đầy đủ, chính xác kiến thức của môn học. Cụ thể: đặc trưng của kịch phi lý; các tiền đề cho sự phát triển của kịch phi lý; 
biết được các thông tin chính về cuộc đời, tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu của dòng kịch phi lý. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 
- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học Nga và một số tác giả tác phẩm 

tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  
- Năng lực hợp tác  

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

102 Thơ ca Việt Nam 

thời trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  
- Nắm được  đặc trưng hình thức các thể loại thơ Đường luật, ngâm khúc, hát nói, truyện thơ Nôm. 

- Nhận diện được sự khác biệt giữa thơ ca trung đại và hiện đại. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Nắm vững các tác giả, tác phẩm thơ tiêu biểu trong văn học trung đại Việt Nam. 
2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu thơ ca Việt Nam thời trung đại. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

-  Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, nghiên cứu. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực nghiên cứu văn học  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực hợp tác  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

103 Tiếp cận tác phẩm 

văn học Việt Nam 
hiện đại từ đặc 

trưng thể loại 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Nắm vững kiến thức lí luận chung về văn học Việt Nam hiện đại và các thể loại trong văn học Việt Nam hiện đại. 

- Nắm vững hệ thống thể loại và hệ thống tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại được dạy học trong nhà trường PT. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng tiếp cận, giải mã tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại từ đặc trưng thể loại. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học). 
3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tổng cộng   130     

CTĐT Cử nhân văn (Áp dụng cho K45,46)     
  

I Giáo dục đại 

cương 

  22     

1 Triết học Mác-
Lênin 

1. Kiến thức: 
- Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

- Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Kĩ năng 

- Biết vận dụng tư duy biện chứng và thế giới quan duy vật để lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội. 

- Biết lý giải và truyền thụ cho người học những quy luật chung của xã hội để có thể định hướng hoạt động của cá nhân phục vụ xã hội.  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân. 

- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.   

3. Thái độ 
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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4. Năng lực  
- Hình thành phẩm chất chính trị 

- Năng lực dạy học. 

- Hiểu biết các vấn đề xã hội 
- Làm việc nhóm. 

2 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
- Làm rõ, phân tích những nội dung chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 
- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề kinh tế trong thực tiễn 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá . 

- Năng lực hợp tác. 
- Năng lực làm việc nhóm  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

3 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 1.  Kiến thức: 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, 
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

nói chung và ở Việt Nam nói riêng.  

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa… 

2. Kỹ năng: 

- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  
- Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản 

động, thù địch 

3. Thái độ: 
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong 

đời sống xã hội. 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.  

- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

1. Mục tiêu kiến thức 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực 

dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Cùng với các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

2. Mục tiêu kỹ năng 
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học. 

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn. 
3. Về thái độ 

- Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ 

động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1962 

 
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau: 

- Góp phần hình thành phẩm chất chính trị. 
- Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông. 

5 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1. Kiến thức 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), 

với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- 2018). 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử. 

- Trang bị  kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học. 

- Có khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng 
thời có khả năng phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3. Thái độ 

- Thông qua các sự kiện và sự đúc kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao 
tư tưởng, lòng tự hào, niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và hiện tại. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
Đáp ứng được tiêu chuẩn về : 

- Phẩm chất chính trị 

- Trách nhiệm công dân 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Ngoại ngữ 1 1. Kiến thức:  

Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời hiện tại đơn của động từ to be; sở hữu cách của danh từ’s và tính từ sở hữu. 

- Danh từ số nhiều, đại từ chỉ định this, that, these, those; cấu trúc there is/ there are; giới từ chỉ nơi chốn. 

- Thời hiện tại đơn 

- Cấu trúc động từ like/love + v–ing ; trạng từ chỉ tần suất; cụm từ chỉ tần suất; động từ khuyết thiếu can/can’t 
- Danh từ đếm được và không đếm được (cách dùng a, some và any; a lot of và not much/ not many; how many/ how much) 

Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Con người: thông tin về cá nhân và gia đình 
- Màu sắc, các vật dụng sử dụng hàng ngày và đồ đạc 

- Nơi làm việc 

- Hoạt động giải trí và các môn thể thao 
- Thức ăn 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 

- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 
viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 

cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 
- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 

công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 
- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các chỉ dẫn và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư điện tử…. 

3. Thái độ: 

- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 
- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 
- Năng lực làm việc độc lập (tự học, tự nghiê cứu) 

- Năng lực  hợp tác trong khi làm việc nhóm 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực diễn thuyết 
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

7 Ngoại ngữ 2 1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu và sử dụng tốt các kiến thức ngữ pháp sau: 

- Thời quá khứ đơn (câu khẳng định; động từ có quy tắc và bất quy tắc) 
- Thời qúa khứ đơn: câu hỏi và câu phủ định; so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ. 

- Have got/ has got; thời hện tại tiếp diễn  

- Tương lai gần; động từ nguyên thể chỉ mục đích 
Sinh viên nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề như: 

- Tiền tệ  

- Các phương tiện giao thông 
- Các ngày hội, các sự kiện đặc biệt 

- Phim ảnh, nghệ thuật, giải trí 

2. Kĩ năng: Phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) cho sinh viên. 
- Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các cụm từ và các từ có tần số xuất hiện nhiều, liên quan đến các chủ đề quen thuộc. Sinh 

viên có thể nắm bắt điểm chính của các tin nhắn và các thông báo ngắn, đơn giản. 

- Kỹ năng đọc: Sinh viên có thể đọc những bài ngắn; có thể tìm thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản hàng ngày như các quảng 
cáo, các thông báo, các thực đơn, các lịch trình và thời gian biểu; có thể đọc và hiểu các lá thư đơn giản. 

- Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp, trao đổi thông tin về các chủ đề và các hoạt động quen thuộc; có thể vận dụng kiến thức ngữ 

pháp, sử dụng hàng loạt các cụm từ và câu để mô tả gia đình, người quen, điều kiện sống, quá trình học hành, công việc hiện tại hoặc 
công việc gần đây bằng lời lẽ đơn giản. 

- Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết các ghi chú và các tin nhắn đơn giản; có thể viết một bức thư đơn giản. 

3. Thái độ:  
- Có thái độ nghiêm túc với môn học, chăm chỉ luyện tập hàng ngày không chỉ trên lớp mà chủ yếu là rèn luyện ở nhà, đi học đầy đủ. 

- Có thái độ tôn trọng, tích cực đối với giáo viên. 

- Phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo trong việc học, tránh thói ỷ lại khi làm việc nhóm. 

4. Năng lực: Sinh viên hình thành và phát triển các năng lực như: 

- Năng lực làm việc độc lập 

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực diễn thuyết 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Tin học  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần, sinh 
viên cần đạt được những yêu cầu sau: 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên các hệ điều hành khác nhau và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và 

khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; 
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm soạn thảo văn bản để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được 

một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn; 

- Sử dụng được một số phần mềm bảng tính điện tử để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử 
dụng các hàm tính toán trong bảng tính từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê thông tin cần thiết; 

- Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo một bài báo cáo hấp dẫn và có hiệu quả; Xây dựng được nội dung bài thuyết trình; Biết đưa 

biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình; Biết đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình; Biết chuẩn bị, trình chiếu 
và in bài thuyết trình;  

- Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, biết sử dụng thư điện tử để 

gửi và nhận tài liệu. 
- Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn học khác. 

2 HK1 
hoặc 

HK2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Pháp luật đại 

cương 

1. Kiến thức:  

- Nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật: nguồn gốc hình thành, bản chất, hình thức, các kiểu nhà nước 
và pháp luật; 

- Trình bày được những kiến thức pháp lý cơ bản về : quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 

pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
- Phân tích được các khái niệm và các chế định cơ bản của một số bộ luật, một số luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Kỹ năng: 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Phát triển khả năng tìm kiếm, xử lý, phân tích và sử dụng tài liệu 
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình 

- Hình thành kĩ năng phản biện, kĩ năng lập luận bảo vệ quan điểm 

3.Thái độ:  
- Hình thành thái độ nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

- Nghiêm túc lên án, tố cáo những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong cuộc sống 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chấp hành pháp luật  

10 Giáo dục thể chất 1 1. Kiến thức 

- Nắm được những kiến thức về lý luận và phương pháp GDTC, những kiến thức về Y – Sinh học TDTT, vai trò của TDTT đối với sức 

khỏe. 
- Nắm vững phương pháp tổ chức, tập luyện môn thể dục phù hợp với chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và hướng dẫn hoạt động thể thao ngoài giờ học. 

2. Kĩ năng 
- Biết được kỹ thuật cơ bản môn thể dục, chạy cự ly trung bình thuộc chương trình môn học thể dục cấp THPT. 

- Biết cách tổ chức tập luyện môn thể dục, chạy cự ly trung bình trong phạm vi nhà trường phổ thông. 

- Biết tổ chức và đánh giá thể lực cho học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
3. Thái độ 

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy học tập do trường, lớp đề ra. 

- Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần và hăng say trong học tập, phải tự giác trong nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ, xây 
dựng cho mình thói quen hoạt động độc lập trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với xã hội, sức 

khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

1 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK2   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 
+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 
2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 

+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 
+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 

+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 
+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 

+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 
+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 

+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

12 Giáo dục thể chất 
3 (Chọn 1 trong 

các môn sau) 

  2 HK3   

  Bóng bàn 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Khái quát được nguồn gốc, sự ra đời của môn Bóng bàn ở Việt Nam. 
+ Nắm được vai trò, tác dụng của Bóng bàn đối với sức khỏe và đời sống. 

+ Hiểu rõ về thực trạng và xu thế phát triển của môn Bóng bàn tại Việt Nam và trên thế giới. 

+ Nắm được nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, từ đó vận dụng trong tập luyện, trong thi đấu và trong giảng dạy Bóng bàn. 
+ Hiểu được chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 

+ Hiểu được qui trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, diễn tả được các thao tác trong biên soạn giáo án giảng dạy môn Bóng bàn. 

+ Nắm được về phương pháp tổ chức thi đấu – Luật – Trọng tài Bóng bàn. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
+ Thực hiện đúng và chính xác các kỹ thuật cơ bản trong Bóng bàn. 

+ Sử dụng được chiến thuật trong tập luyện và trong thi đấu. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ-chiến thuật trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn. 
+ Sử dụng thành thạo Luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bóng chuyền 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng đá 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn bóng đá và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn bóng đá. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Bóng rổ 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử. 

+ Hiểu được đặc điểm và cách thức thực hiện kỹ thuật cơ bản. 
+ Biết được một số chiến thuật cơ bản. 

+ Biết được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng rổ. 

2. Kỹ năng 
+ Biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ. 
+ Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản 

+  Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Bơi thể thao 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử của môn học. 

+ Hiểu được nguyên lý và cách thức thực hiện kỹ thuật bơi thể thao. 
+ Biết được các bước thực hiện kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật bơi ếch và bơi trườn sấp. 

+ Có năng lực vận dụng kỹ thuật trong tập luyện và thi đấu. 
+ Sử dụng thành thạo luật trong thi đấu và trong công tác trọng tài. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Cầu lông 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
1. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Cờ vua 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản và nâng cao môn Cờ vua. 

3. Thái độ 
+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Đá cầu 1. Kiến thức 

+ Hiểu rõ những kiến thức về lý luận Giáo dục Thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu Thể dục Thể thao. 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của môn học và Trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biên soạn, tổ chức được các Trò chơi vận động trong Giáo dục Thể chất. 
+ Thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái  độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao đúng thời hạn. 

+ Hợp tác, tự giác khi tham gia hoạt động học tập nhóm, lớp, cặp. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Điền kinh 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 
+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 
+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 
+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

  Thể dục nhịp điệu 1. Kiến thức 

+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 
2. Kỹ năng 

+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Biết thực hiện những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật nâng cao của môn học. 
3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 
4. Năng lực hướng tới 

+ Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 
+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 

xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Võ Taewondo 1. Kiến thức 
+ Nắm vững những kiến thức về lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học và trò chơi vận động. 

2. Kỹ năng 
+ Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động trong giáo dục thể chất. 

+ Thực hiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao của môn học. 

3. Thái độ 

+ Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. 

4. Năng lực hướng tới 
+ Hình thành thói quen tự tập luyện và tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao. 

+ Năng lực tổ chức các hoạt động xã hội: tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. 

+ Nhận thức về: chấn thương trong tập luyện TDTT, kiến thức về y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng của môn học đối với sự phát triển 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân và gia đình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Khối kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp  

        

II.1. Khối kiến thức cơ 

bản của nhóm 

ngành  

        

13 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học (các khái niệm; chức năng của văn hóa; loại hình văn hóa và đặc trưng 
cơ bản; quá trình giao lưu văn hóa và kinh nghiệm lịch sử của cha ông trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…). 

- Hiểu và giải thích được vai trò quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước Việt Nam thời đại toàn cầu hóa. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Tổ chức dạy học tích hợp nhằm tạo môi trường giao tiếp văn hóa cho học sinh trong nhà trường và xã hội. Từ đó, góp phần giáo dục 

toàn diện nhân cách học sinh. 
- Giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng văn hóa trong đời sống…). 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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-Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
- Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, thêm hiểu, thêm yêu con người và Tổ quốc Việt Nam.  

4. Năng lực: 

- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 
- Năng lực dạy học: Biết vận dụng những kiến thức của môn học để tổ chức dạy học tích hợp trong nhà trường PT nhằm tạo môi trường 

giao tiếp văn hóa và phép ứng xử văn minh, lịch sự cho học sinh. Từ đó, giúp học sinh biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các 

hiện tượng văn hóa trong đời sống.  
- Năng lực tổ chức các hoạt động TNST: Biết tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm ở những không gian văn hóa, từ đó, có ý thức 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục; kiên quyết phê phán, chối bỏ những hành vi, biểu hiện xấu, tiêu cực, không 

phải giá trị văn hóa. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV trong vai trò GV phổ thông sẽ trở thành 

người chiến sĩ trên mặt trận bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 
ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

14 Mỹ học đại cương Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- SV nắm được các khuynh hướng nghiên cứu mỹ học cơ bản trong lịch sử mỹ học; nắm được lịch sử quan điểm về đối tượng nghiên 

cứu của mỹ học trước Mác – Lê nin và quan điểm Mác xít về vấn đề này. 
- Hiểu được mối quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuạt với hiện thực, bản chất của sự khai thác thẩm mỹ và đặc tính chung của nó. 

- Nắm được khái niệm về các phạm trù thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu; hiểu rõ đặc trưng thẩm mỹ, bản chất và 

tiêu chuẩn  thẩm mỹ của mỗi phạm trù này. 

- Hiểu rõ khái niệm chủ thể thẩm mỹ; nắm được các loại chủ thể thẩm mỹ, cấu trúc và vai trò của chủ thể thẩm mỹ; các đặc điểm nói lên 

bản chất của nghệ sĩ – một loại chủ thể đặc biệt. 

- Nắm vững các bình diện bản chất và đặc trưng của nghệ thuật; đặc điểm của mỗi loại hình nghệ thuật; hiểu rõ ý nghĩa của môn mỹ học 
đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho con người. 

2. Kĩ năng 

 - Biết vận dụng các tri thức trên vào việc tìm hiểu, phân tích những biểu hiện thẩm mỹ phong phú của các sự vật, hiện tượng trong tự 
nhiên, xã hội và lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ; biết xác định các phẩm chất thẩm mĩ của nhân vật, của tác phẩm và 

khám phá sức mạnh riêng của nghệ thuật văn chương. 

3. Thái độ 
- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với mỹ học và luôn hướng tới cái đẹp trong mọi hành vi của mình. 

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, giúp SV nhận thức được ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ cao cả của văn 

học - nghệ thuật là bồi đắp tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng một 

đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh. 
- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng 

được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Văn bản Hán Nôm Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 
- Biết học tập, nghiên cứu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ văn tự Hán, về các văn bản Hán văn, văn bản Nôm… từ 

đó có thể đi sâu tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên ngành hoặc liên ngành. 

- Sinh viên tích lũy được vốn chữ Hán, tri thức về văn bản tác phẩm Hán văn, tri thức văn bản Nôm,từ đó có thể đi sâu tìm hiểu nguyên 
tác các tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông. Sinh viên biết cách đọc hiểu văn 

bản từ đó sẽ dạy những tác phẩm Hán văn, văn bản Nôm trong chương trình phổ thông được sâu sắc và hoàn thiện hơn, khơi dậy trong 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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người học ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, những văn bản mới. Trên cơ sở đó tự biết cách tra cứu và minh giải những 
văn bản chữ Hán, văn bản Nôm ở các lĩnh vực khác, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

- Sinh viên có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ Hán Việt, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc 

Hán trong tiếng Việt, mở rộng vốn từ tiếng Việt. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chuyên ngành. 

- Biết yêu quý, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo của cha ông, có ý thức giữ gìn các tác phẩm văn học viết chữ Hán, văn bản 

Nôm, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Biết trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Góp phần bảo tồn di sản Hán Nôm cũng là việc thể 

hiện lòng yêu nước của mỗi sinh viên. 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan. 
- Năng lực sáng tạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Sáng tạo những ý tưởng, cách thức mới phù hợp với môn học và khơi 

dậy hứng thú của người học: tự dịch thơ những bài thơ chữ Hán, bình giảng, phân tích các bài thơ chữ Hán; biết vận dụng những kiến 

thức về chữ Nôm để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá trị của những văn bản Nôm trong nhà trường phổ thông. 
- Năng lực giao tiếp: Có hiểu biết về những từ ngữ gốc Hán, từ đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, dùng đúng những từ gốc Hán 

trong tiếng Việt. 

  

16 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

1. Kiến thức 

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ học, đồng thời môn học cũng cung cấp cho người học 

những khái niệm cơ bản, mở đầu về cấu trúc ngôn ngữ, về các phân ngành quan trọng của ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

2. Kĩ năng 
Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về tính hệ thống của ngôn ngữ vào việc sử dụng ngôn ngữ trong 

giao tiếp, trong nghiên cứu và học tập. 

3. Thái độ 
-  Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong học tập 

-  Có thái độ khách quan đối với các hiện tượng biến thể trong ngôn ngữ 

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tiếng Việt trong mối tương quan với các ngôn ngữ khác; 
hiểu được những nét đặc thù của tiếng Việt, từ đó bồi dưỡng lòng yêu quý, trân trọng tiếng nói dân tộc. 

4. Năng lực 
-  Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như 

năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2. Khối kiến thức 

chuyên ngành 

        

  Bắt buộc         

17 Văn học dân gian 

Việt Nam 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn học dân gian. 

- Nắm vững những nét bản chất nhất (khái niệm, đặc trưng, nội dung, nghệ thuật) của các thể loại văn học dân gian. 

2. Kĩ năng 
Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc nhận diện và nghiên cứu tác phẩm, thể loại văn học dân gian trên các phương diện 

nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa… 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

2 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gửi gắm qua văn học dân gian. 
4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

18 Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến hết 

thế kỷ XVII  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức khái quát về văn học Việt Nam trung đại. 
- Sinh viên có  kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học và các tác gia, tác phẩm lớn của văn học Việt Nam trung đại từ thế 

kỉ X đến hết thế kỉ XVII. 

2. Kỹ năng 
- Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 

3. Thái độ 

 Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học dân tộc. 
4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học 

liên ngành. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn 

và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 
công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ XVIII 
đến hết thế kỷ XIX  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức:  
- Nắm được kiến thức khái quát về văn học trung đại Việt Nam hai giai đoạn “từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX” và “nửa cuối thế 

kỷ XIX” 

- Có kiến thức cơ bản, cụ thể về lịch sử, đặc điểm văn học cùng các tác gia, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ 

XVIII đến hết thế kỉ XIX. 

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 
- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 
- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: trên cơ sở được trang bị đầy đủ và chuyên sâu các kiến thức về văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến 

hết thế kỷ XIX, SV có thể chủ động tiếp cận và tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề nghiên cứu khoa học mới mẻ, đáp ứng yêu 
cầu sáng tạo và đổi mới.  

- Năng lực hợp tác: thông qua các hoạt động dạy, học, semina, thảo luận giúp SV có năng lực hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm, 

biết tổ chức hợp tác và hợp tác thành công các hoạt động trong giảng dạy cũng như trong đời sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX 

đến 1945  

Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1.  Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Văn họcViệt Nam từ đầu Thế kỉ XX đến 1945 (diện mạo, đặc điểm cơ bản, quy luật vận động và phát 
triển, thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của văn học giai đoạn 

này. 

- Sinh viên có kiến thức về các tác giả của các bộ phận, trào lưu, khuynh hướng văn học tiêu biểu.  
2. Kĩ năng 

- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 
- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 

3. Thái độ 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



1975 

 
- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 
- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu trong nghiên 

cứu văn học. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển năng lực sau: 

- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của giai đoạn văn học 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

21 Văn học Việt Nam 

từ 1945 đến 1975  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975; Đặc 
điểm nội dung và nghê thuật của các thể loại tiêu biểu: thơ, văn xuôi, kịch; Các tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học 1945- 1975 

được chọn giảng trong module môn học và được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở nhà trường PT. 

- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc, trong các mối quan 
hệ và giao lưu văn hóa - văn học. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Biết trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc. Có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu tiếng Việt. 

4. Năng lực: 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích) các văn bản văn học giai 

đoạn 1945 – 1975 đúng và sâu sắc; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác phẩm 

văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; Biết tìm ra những ý tưởng mới, cách 
thức, biện pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (biết hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ cách mạng; biết chuyển thể sân 

khấu các tác phẩm văn học cách mạng; biết nhập vai và hóa thân trên sân khấu những hình tượng văn học tiêu biểu như hình tượng bà 

mẹ Việt Nam trong kháng chiến, hình tượng anh bộ đội cụ Hồ…).  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề khoa học Ngữ văn có liên quan; 

Biết vận dụng những kiến thức từ tác phẩm văn chương vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội.  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Văn học Việt Nam 
từ 1975 đến nay  

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được hệ thống kiến thức cơ bản của môn học, gồm: những chuyển biến lịch sử, xã hội, văn hóa, tư tưởng và 

yêu cầu đổi mới tất yếu của văn học; tiến trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975; đặc điểm cơ bản của văn học và thành tựu, hạn 
chế; những đổi mới cơ bản về tư tưởng và nghệ thuật của thể loại: thơ, văn xuôi, kịch; các tác gia tiêu biểu của văn học giai đoạn này 

(tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ thuật); các tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn ở 

trường PT. 
- Hiểu và giải thích được vị trí của văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975 trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc và trong xu thế toàn cầu 

hóa ngày nay. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam sau 1975. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. 
Biết đánh giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1976 

 
- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 
học sau 1975 trên tinh thần khách quan, khoa học; biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã 

các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 
môn học.  

- Năng lực sáng tạo: Biết tư duy sáng tạo để có khả năng “đồng sáng tạo” cùng các tác giả văn học; biết tìm ra những ý tưởng mới, cách 

thức, biện pháp mới để tạo ra những sản phẩm sáng tạo (tổ chức câu lạc bộ văn học, chuyển thể sân khấu các sáng tác văn học; biết nhập 
vai và thể hiện trên sân khấu những thông điệp nhân văn của văn học đương đại…).  

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá những điểm tích cực và hạn chế 

về các sự kiện văn học đương đại.  
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống.  

23 Văn học Ấn độ - 
Nhật Bản – ĐNA 

1.  Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á, từ cổ 
đại đến hiện đại; Tìm hiểu sâu hơn một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của Văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản, Văn học Đông Nam Á; 

Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp, ảnh hưởng của văn học Ấn Độ, Văn học Nhật Bản đối với văn học 

Việt Nam và văn học thế giới; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp 
phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 

2. Kĩ năng: Góp phần hình thành, rèn luyện kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học; Góp 

phần hình thành, củng cố phương pháp và kĩ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Ấn Độ, Nhật Bản ở 
nhà trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, 

độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng 
nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 

4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; 

Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Văn học Nga    1. Kiến thức 

Hiểu được sự vận động, phát triển và đặc điểm của các khuynh hướng, trào lưu, các phương pháp sáng tác trong văn học Nga ở hai thế 

kỷ XIX và XX; Nắm được phong cách các tác giả tiêu biểu 
2. Kĩ năng 

Có kĩ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Nga ở thế kỷ XIX và XX; Nghiên cứu, phân tích 

nội dung khoa học; Kĩ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp; Có kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo: sân khấu hóa tác phẩm 
văn học Nga, hát những bài hát được phổ nhạc từ thơ, tìm hiểu văn hóa Nga qua tác phẩm văn học,… 

3. Thái độ 

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Văn học Nga là một trong những nền văn học lớn trên thế giới có nhiều ảnh hưởng 
đến văn học Việt Nam nói riêng và đời sống tinh thần người Việt Nam nói chung. Cần gợi lên những giá trị nhân văn cao đẹp của nền 

văn học này, giúp người học hứng thú, chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó có sự liên hệ với văn học dân tộc. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lựckhoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện sáng tạo  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Văn học Trung 
Quốc 

1. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn học Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại; Tìm hiểu sâu hơn một 
số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ Cổ - Trung đại và Cận Hiện đại; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, 

đóng góp, ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam và văn học thế giới; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để 

có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai. 
2. Kĩ năng: Góp phần hình thành, rèn luyện kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học; Góp 

phần hình thành, củng cố phương pháp và kĩ năng chủ yếu để tiếp nhận các tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc ở nhà 

trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc 
lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng 

nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống;  
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; 

Năng lựckhoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy phản biện sáng tạo  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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26 Văn học phương 

Tây, Mỹ La tinh 
1. Kiến thức: Chỉ ra được tiến trình cơ bản của lịch sử văn học Phương Tây và Mỹ Latinh; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và 
những thành tựu, đóng góp của văn học Phương Tây và Mỹ Latinh; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và 

sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai 

2. Kĩ năng: Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho 
nhau; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc 

lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.  
4. Năng lực: Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lựckhoa học; Năng lực hợp tác; Năng 

lực tư duy phản biện sáng tạo  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Bản chất và đặc 
trưng văn học 

1.Kiến thức: Nắm được những vấn đề thuộc về bản chất và đặc trưng của văn học khi đặt văn học trong mối quan hệ với đời sống, với 
các hình thái ý thức xã hội khác, với các loại hình nghệ thuật khác, với vấn đề sáng tác và tiếp nhận... Đó là bản chất thẩm mĩ của văn 

học, tính khuynh hướng của văn học, vấn đề chất liệu, phương thức phản ánh của văn học, sự đa chức năng của văn học… cho đến sự đa 

dạng trong tiếp nhận văn học…; Nắm vững được những khái niệm, những phạm trù cơ bản của lí luận văn học. 
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của lý luận văn học để có thể đọc – hiểu các tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm văn học trong 

trường phổ thông nói riêng; Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng, kỹ năng tạo lập câu hỏi, kĩ năng làm việc 

nhóm, phản biện, nghiên cứu khoa học… thông qua các hoạt động thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh 
viên ngành Cử nhân Văn học. 

3.Thái độ: Giúp người học có một cách tiếp cận khoa học các tác phẩm văn học. Nếu như trước đây, người học đến với văn học một 

cách cảm tính thì với việc tìm hiểu văn học trong mối các mối quan hệ khác nhau, họ nhận ra những vấn đề cốt yếu của văn học một 
cách hệ thống và sâu sắc. Do đó, cái nhìn cũng toàn diện hơn. Vì thế, họ vừa đến với văn học bằng tình yêu, vừa đến với văn học bằng 

sự hiểu biết có tính khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Văn bản, tác phẩm 
và thể loại văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm bắt được những vấn đề lí luận cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về tác phẩm văn học và phương thức tồn tại của nó; 

thấy được sự khác nhau giữa khái niệm văn bản và khái niệm tác phẩm. Nắm vững cấu trúc của tác phẩm văn học đồng thời thấy được 

vai trò, chức năng và mối quan hệ của các yếu tố nằm trong cấu trúc tác phẩm văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng, kết cấu, cốt truyện, ngôn 

từ, nhân vật… 

- Thông hiểu chắc chắn những kiến thức về thể loại văn học trên cơ sở nắm vững khái niệm thể loại; các cách phân chia thể loại và điều 
quan trọng nhất là cần phải nắm được đặc điểm của từng loại tác phẩm văn học (tự sự, trữ tình, kịch, kí…) cũng như đặc trưng của mỗi 

thể loại văn học (thơ trữ tình, thơ văn xuôi, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bi kịch, hài kịch, chính kịch…). 

2. Kĩ năng 
- Người học có thể ứng dụng trực tiếp và linh hoạt tri thức đã tiếp thu được từ môn học này vào những giờ dạy lí luận văn học ở trường 

phổ thông. Biết  thiết kế các bài giảng môn lí luận văn học và có khả năng tổ chức những giờ dạy lí luận văn học đạt hiệu quả cao trong 

trường phổ thông. 
- Biết vận dụng kiến thức liên môn, xem kiến thức lí luận văn học như một “công cụ” không thể thiếu trong khi giảng dạy tích hợp Ngữ 

văn ở phổ thông. 

- Biết vận dụng thuần thục, sáng tạo những vấn đề của lí luận văn học vào phân tích các hiện tượng văn học cụ thể. Từ đó hình thành 
năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn đồng thời tạo dựng được những đề 

tài sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao ở trường phổ thông.  

- Trên cơ sở nắm bắt được cấu trúc tác phẩm và đặc trưng của mỗi thể loại văn học, người học có khả năng chuyển hóa những kiến thức 
này thành phương pháp, kĩ năng phân tích tác phẩm văn học một cách hệ thống và giảng dạy tác phẩm văn học theo đúng đặc trưng thể 

loại trong nhà trường phổ thông. 

- Từ những giờ thực hành, thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác phẩm và thể loại văn học, hình thành các kĩ năng sư phạm cần thiết 
như: kĩ năng truyết trình, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nêu vấn đề trong dạy học nhằm kích thích tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh; 

kĩ năng tổ chức hoạt động theo nhóm phù hợp với năng lực nhận thức của người học đồng thời hình thành ý thức tương tác, liên kết và 

bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cho học sinh phổ thông. 
3. Thái độ 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

3 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn.  

- Năng lực kiểm tra, đánh giá  

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 
đến người giáo viên Ngữ văn ở phổ thông đã nói ở trên, kiến thức môn học còn giúp cho SV Ngữ văn có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp sang các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 
- Những bài tập thực hành, ngoại khóa của môn học (chuyển thể tác phẩm truyện thành kịch bản, diễn kịch, khuyến khích những sinh 

viên có năng khiếu âm nhạc có thể phổ nhạc cho thơ, hoặc biểu diễn các ca khúc được phổ nhạc từ thơ…) sẽ giúp hình thành năng lực tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm hoạt sáng tạo cho người giáo viên dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Từ đó có thể hình thành thêm 
những năng lực quan trọng khác như hợp tác với đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho học sinh phổ 

thông… 

29 Tiến trình văn họ c  Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức :  

- Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về tiến trình văn học; nhận diện bản chất các khái niệm cơ bản của tiến trình văn học: 

trào lưu văn học, phong cách, kiểu sáng tác và đặc biệt là các vấn đề của phương pháp sáng tác và sự vận động của các phương pháp 
sáng tác trong tiến trình văn học. 

- Giúp sinh viên biết, thông hiểu những tri thức cơ bản về sự hình thành và các nguyên tắc sáng tạo của từng trào lưu văn học nghệ thuật 

trên thế giới như: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa… Góp 
phần định hình tri thức về sự hình thành các trào lưu, tri thức về sự vận động không ngừng của văn học để hướng tới sự hoàn thiện về tư 

duy nghệ thuật. Môn học đồng thời giúp người học nắm vững sự tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học, đặc biệt là tác động giữa 

văn học châu Âu và văn học Việt Nam.  
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, phân tích tiến trình văn chư¬ơng thành những giai đoạn cơ bản của nó, những ảnh hưởng qua 

lại của các phong trào sáng tác, các dòng phong cách, các hiện tượng văn học độc đáo... 

- Rèn luyện khả năng nhìn nhận và phân tích văn học trong sự vận động và phát triển. 

- Rèn luyện các kỹ năng cần thiết : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các 

hoạt động thảo luận, sáng tạo.  
3.Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng những thành tựu nghệ thuật của  văn chương  nhân loại. 
4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 
- Năng lực khoa học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Ngữ âm tiếng Việt  1. Về kiến thức 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, chính tả tiếng Việt. Giúp người học biết vận dụng kiến thức ngữ 

âm để lí giải, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế sử dụng. 
2. Về kĩ năng: 

 Trang bị cho người học kĩ năng phân tích các mô hình cấu tạo âm tiết, nhận diện, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Việt; kĩ năng sử dụng 

chuẩn mực ngôn ngữ ở cả hai dạng phát âm và viết chữ; kĩ năng vận dụng kiến thức ngữ âm vào việc lí giải các trường hợp cụ thể của 
ngữ âm và chữ viết trong hoạt động giao tiếp.  

3. Về thái độ 

 Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ 
gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Về năng lực 

-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.  
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



1979 

 
31 Từ vựng - ngữ 

nghĩa tiếng Việt  
1. Về kiến thức 
 Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về từ tiếng Việt, cấu tạo từ, nghĩa của từ, các quan hệ của từ trong hệ thống từ vựng. 

2. Về kĩ năng 

 Người học có kĩ năng thực hành bộ môn, biết vận dụng những tri thức về từ vựng vào việc nghiên cứu từ tiếng Việt.  
3. Về thái độ 

- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập.  

- Có ý thức rèn luyện việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp.  
4. Năng lực 

- Năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.  

- Năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Ngữ pháp tiếng 

Việt  

1. Kiến thức  

Hiểu được những kiến thức về ngữ pháp: từ loại, cụm từ, câu, văn bản, diễn ngôn (khái niệm, thủ pháp phân tích, cách biểu diễn kết quả 

phân tích) theo quan điểm ngữ pháp ngữ nghĩa gồm: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp, cấu tạo của cụm từ chính phụ, câu và ba bình 
diện nghiên cứu câu, mạch lạc và liên kết trong văn bản diễn ngôn.  

2.Kĩ năng   

Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Đó là kĩ 
năng nhận diện, phân tích ngữ pháp ngữ nghĩa ngữ dụng của các đơn vị từ, cụm từ, câu, kĩ năng phân tích tính liên kết và mạch lạc trong 

văn bản diễn ngôn. 

 3. Thái độ  
Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xâydựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực tiễn 

nói năng của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.  

4. Năng lực  
- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.  

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

33  Phong cách học 

tiếng Việt  

1. Về kiến thức  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phong cách chức năng ngôn ngữ, các phương tiện diễn cảm và biện pháp tu từ 

tiếng Việt.  

2. Về kĩ năng 
 Rèn luyện các kĩ năng nhận diện và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, kĩ năng xây dựng các văn bản thuộc các 

phong cách ngôn ngữ khác nhau và sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả  

3. Về thái độ 
Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu; có hứng thú tìm hiểu và phân tích cái hay cái đẹp của 

ngôn ngữ nghệ thuật; có ý thức giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt.  

4. Về năng lực:  
- Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.  

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, cảm thụ và sử dụng ngôn 

ngữ. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

34 Ngữ dụng học  1. Về kiến thức:  

- Giúp sinh viên nắm được khung lí thuyết cơ bản về ngôn ngữ học nói chung và Ngữ dụng học nói riêng. 

- Rèn luyện năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản (nói, viết) một cách chuẩn mực.  
- Thấy được khả năng ứng dụng của Ngữ dụnghọc trong thực tế sử dụng ngôn ngữ và trong hoạt động giao tiếp.  

2. Về kĩ năng  

- Biết cách vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 
- Biết cách xử lí những hiện tượng ngôn ngữ trong quá trình tạo lập văn bản cũng như trong hoạt động giao tiếp.  

- Biết vận dụng những kiến thức cơ bản của Ngữ dụng học vào việc tiếp cận văn bản từ góc nhìn dụng học.  

3. Về thái độ 
- Có ý thức đổi mới phương pháp học Ngữ dụng theo hướng phát huy vai trò sáng tạo của người học. 

- Có thái độ chủ động tiếp cận văn bản (đặc biệt là thao tác đọc hiểu các văn bản nghệ thuật) từ góc nhìn dụng học.  

- Có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong VB và trong thực tế giao tiếp  
4. Về năng lực:  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 



1980 

 
- Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ. 

35 Tiếng Việt thực 

hành  

1. Kiến thức 

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc hình thành văn bản và tiếp nhận văn bản trong nhà trường, về vấn đề đặt câu, 
dùng từ và chính tả. Thôngqua việc rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, môn học cung cấp cho người học một thứ công 

cụ vô cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học. 

2. Kĩ năng  
Rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt tương ứng với những vấn đề lý thuyết đã trình bày như kĩ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản, kĩ 

năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Đồng thời giúp người học phát triển tư duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu. 

3. Thái độ 
 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đúng trong thực 

tiễn giao tiếp. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng chuẩn mựcvà sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh 

vực giao tiếp là nói và viết. 
4. Năng lực 

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, nghiên 

cứu 

  HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

36 Tiếng Anh chuyên 

ngành  

SV cần đạt: 

1. Kiến thức. 

Sinh viên sau khi đã học : 5 tín chỉ tiếng Anh- Giáo trình New Headway do Bộ giáo dục và đào tạo quy định, đã thâu tóm được những 
kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh. Họ nắm được cấu trúc tiếng Anh cơ bản và đã có được vốn từ vựng khoảng 

1500 từ. Họ có khả năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc. Phần dịch chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên 1 

số kiến thức chuyên ngành, có hệ thống thuật ngữ riêng. Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành 
được sử dụng trong lĩnh vực văn học. 

2. Kỹ năng. 

Rèn luyện kĩ năng dịch Anh – Việt, Viêt – Anh. Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và có thể dịch được 

một số đoạn trích của các tác phẩm văn học, các truyện ngắn, thơ của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. 

3. Các mục tiêu khác. 

Sinh viên có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học 
theo đề cương, tham gia thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. Xây dựng và phát triển cho sinh viên tinh thần và thái độ 

làm việc tập thể, có trách nhiệm với công việc tập thể và mọi người xung quanh. 

 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

37 Văn học so sánh  Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- SV hiểu được khái niệm văn học so sánh; thấy được sự khác nhau giữa văn học so sánh và so sánh văn học; nắm vững nguồn gốc và 

điều kiện hình thành của văn học so sánh, các trường phái văn học so sánh. 
- Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh; nắm được các loại hình nghiên cứu của văn học so 

sánh và đặc điểm của từng loại hình đó. 

- Thấy được phạm vi khảo sát và các chủ đề nghiên cứu cơ bản của văn học so sánh; nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận và 

các phương pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh. 

2. Kĩ năng 
- Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương diện lí thuyết của văn học so sánh vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác 

phẩm văn học thuộc mỗi nền văn học khác nhau trên thế giới. 

- Biết ứng dụng lối tiếp cận văn học từ lí thuyết văn học so sánh vào những bài giảng văn trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học 
sinh thấy được sự sáng tạo độc đáo của mỗi nhà văn thuộc các nền văn học dân tộc khác nhau trên thế giới; thấy được sự tương đồng, 

khác biệt và sự giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau giữa những nền văn học này. 

- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn. 
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến hoạt động nghiên cứu, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực khác như giảng dạy, các hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội khác… 
3. Thái độ 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1981 

 
- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học. 
- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sau này SV trở thành những cán bộ khoa học, người giáo viên Ngữ văn luôn tâm huyết với nghề của 

mình. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực thuyết trình, tương tác nhóm 

- Năng lực nghiên cứu và phê bình văn học 

  Phần tự chọn (Sinh viên chọn các môn học thuộc 5 tự chọn sau)       

  Tự chọn 1: Những vấn đề chung (Chọn 1 trong 4 môn )       

38 Tâm lí học sáng 

tạo nghệ thuật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên tìm hiểu một cách có hệ thống về đặc điểm cấu trúc tâm lí của chủ thể sáng tạo thẩm mĩ, bản chất và tính đặc thù của 
quá trình sáng tạo văn học nghệ thuật từ đó có thể khơi dậy tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của bản thân cũng như của người khác. 

2. Kĩ năng 

- Bồi dưỡng sinh viên năng lực phân tích, đánh giá một hiện tượng quan trọng của đời sống thẩm mĩ: vấn đề chủ thể trong quá trình sáng 
tạo nghệ thuật, đặc biệt là chủ thể nhà văn. 

3. Thái độ 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để SV say mê hoạt động nghiên cứu văn học. 
- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 

tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực thuyết trình 

- Năng lực dịch chuyển nghề nghiệp 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

39 Văn học Minh - 

Thanh 

1. Kiến thức: 

Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của văn học MinhThanh với văn học Trung Quốc nói riêng và văn 

học thế giới nói chung; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học 
thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai; Định hướng tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về 

một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của văn học Minh- Thanh, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà 

trường. 
2. Kĩ năng: 

Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, 

cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải 
quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ: 

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ 

sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc 

sống 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

40 Thể loại truyền kì 

trong văn học Việt 

Nam trung đại 

1. Kiến thức 

Nhận diện được đặc trưng của thể loại truyền kỳ, chỉ ra được đóng góp to lớn của 

truyện truyền kỳ đối với sự phát triển của văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại đồng thời thấy 
được ảnh hưởng của nó trong văn học hiện đại. 

2. Kĩ năng 

Biết cách đọc, hiểu tác phẩm truyền kì 
3. Thái độ 

Yêu quý, trân trọng thể truyền kì và có ham muốn đọc, nghiên cứu thể loại này. 

4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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ứng dụng nghiên cứu văn học trung đại nói riêng, văn học Việt Nam và thế giới nói 
chung 

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho 

người học năng lực hợp tác và hợp tác thành công khi giải quyết các vấn đề trong học tập 
và trong đời sống. 

41 Đóng góp của Thơ 

mới 1932 – 1945 
đối với lịch sử thơ 

ca Việt Nam 

1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được những đóng góp quan trọng về tư tưởng thẩm mĩ và hình thức nghệ thuật của Thơ mới đối với sự phát triển thơ 
ca Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng tiếp cận, giải mã văn bản tác phẩm Thơ mới. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học). 

3. Thái độ 
 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm Thơ mới Việt Nam. 

- Thái độ hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 2: Chuyên đề Văn học Việt Nam (chọn 1 trong 4 môn )       

42 Thi pháp văn học 

dân gian 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

Sinh viên nắm vững những kiến thức lí luận cơ bản và chuyên sâu về văn học dân gian trên phương diện thi pháp thể loại. 
2. Kĩ năng 

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong tiến trình tìm hiểu tác phẩm, thể loại văn học dân gian từ góc độ thi pháp. 

- Nâng cao kĩ năng tự học, tự khám phá trong quá trình cảm thụ văn học, kĩ năng thực hành, ứng dụng… 
3. Thái độ 

Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 

4. Năng lực 
- Phát huy hiệu quả năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học tự nghiên cứu… 

- Phát huy hiệu quả năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

43 Thi pháp văn học 
Việt Nam trung đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

Sinh viên có hệ thống khái niệm lý luận về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại; các đặc điểm của thi pháp văn 

học Việt Nam trung đại và sự thể hiện trong thực tiễn sáng tác.  
2. Kỹ năng 

Vận dụng những hiểu biết về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam trung đại để nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại nói 

riêng, văn học Việt Nam nói chung.  
3. Thái độ 

Bồi dưỡng tình yêu văn học, lòng yêu nước và tự hào dân tộc qua nghiên cứu tìm hiểu văn học. 

4. Năng lực 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học 

liên ngành. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người có ý 
thức và hành động bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.  

- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác và hợp tác thành 

công khi giải quyết các vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

44 Thi pháp văn học 

Việt Nam hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được kiến thức chuyên sâu về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. Trên cơ sở đó, hình thành phương pháp luận 
nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại từ góc nhìn thi pháp học. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 
giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực 

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại trên tinh thần khách 
quan, khoa học. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  
- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các vấn đề văn học.  

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học nảy sinh trong thực 

tiễn đời sống. 

45 Văn học Việt Nam 

đương đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức 

Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản của văn học Việt Nam đương đại. Trên cơ sở đó, có ý thức và hành động nhằm phát 
triển nền văn học Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đương đại. 
- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam đương đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết 

đánh giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc - hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 

học Việt Nam đương đại trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm 
hiểu và giải mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay.  

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học.  
- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học đương 

đại.  

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 
thực tiễn đời sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 3: Chuyên đề Ngôn ngữ (chọn 1 trong 4 môn)       

46 Ngữ nghĩa học từ 
vựng 

1. Về kiến thức 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại của ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt về các phương diện: ý nghĩa của từ, 

các thành tố nghĩa của từ, nghĩa của các cụm từ cố định, tính nhiều nghĩa của từ, mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong hệ thống 

từ vựng.  
2. Về kĩ năng 

Rèn luyện kĩ năng phân tích các thành tố nghĩa của từ, thấy được quá trình vận động và biến đổi nghĩa của từ, phân biệt hiện tượng 

nhiều nghĩa và hiện tượng đồng âm, phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa của từ ngữ trong hệ thống từ vựng. 
3. Về thái độ: Tạo cho người học có tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt.  

4. Về năng lực 
-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.  

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và sử dụng ngôn ngữ (các 

thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực 
phân tích nghĩa của từ tiếng Việt, từ đó giúp sử dụng từ đúng và hay trong hoạt động giao tiếp. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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47 Liên kết và mạch 

lạc trong văn bản 
1. Kiến thức 
Hiểu được những khái niệm: văn bảndiễn ngôn, đoạn văn, liên kết, mạch lạc. Từ đó thấy được đặc điểm, vai trò của liên kết và mạch lạc 

trong văn bản, cách lập luận của đoạn văn trong văn bản, qua đó phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản và diễn ngôn, liên kết và 

mạch lạc, phương thức liên kết và phương tiện liên kết…   
2. Kĩ năng  

- Có kĩ năng nhận diện các kiểu loại văn bản, kĩ năng cấu tạo và phân tích văn bản khi đứng từ góc độ người xây dựng hoặc người tiếp 

nhận văn bản.  
- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các văn bản cụ thể hoặc 

xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn. -  Có kĩ năng phân tích cấu tạo, cách lập luận của đoạn văn và viết 

đoạn văn theo cấu trúc.  
3. Thái độ  

Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích tiếng Việt, nhận thức được vai trò của các yếu tố trong và ngoài văn bản (vai 

trò của người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, chức năng của văn bản…) trong việc tạo nên đặc trưng của các kiểu loại văn bản. Trên cơ sở 

đó thấy được cái hay, cái đẹp và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của người Việt.  

4. Năng lực  
-  Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.  

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích và tạo lập văn bản, năng 

lực phân tích lập luận. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

48 Các bình diện ngữ 
nghĩa của câu và 

vấn đề dụng học 

1. Kiến thức 
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vấn đề nghĩa của câu: nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái từ đó để thấy được 

mối quan hệ giữa ngữ nghĩa và cú pháp cũng như những vấn đề của câu trong giao tiếp. Đồng thời môn học cũng cung cấp những kiến 

thức cơ bản về vấn đề dụng học: hành vi ngôn ngữ và nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn trong phát ngôn, từ đó để thấy được bản chất 
hành động của phát ngôn và mối quan hệ giữa phát ngôn và ngữ cảnh sử dụng. 

2. Kĩ năng 

- Phân tích các thành phần trong cấu trúc nghĩa miêu tả. 

-  Chỉ ra các loại nghĩa tình thái và phương thức thể hiện tình thái trong phát ngôn cụ thể - - Phát hiện và phân tích hành vi ngôn ngữ 

gián tiếp trong phát ngôn 

 - Phân tích nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn qua một phát ngôn cụ thể  
3. Thái độ 

Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, khả năng tiếp thu nhanh và ứng dụng nhanhnhững vấn đề về nghĩa của câu và dụng 

học trong phát ngôn  
4. Năng lực 

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực sử dụng câu tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, 

nghiên cứu 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

49 Phân tích diễn 

ngôn 

1. Về kiến thức  

- Biết, hiểu được khái niệm cơ bản về diễn ngôn, các nội dung cơ bản trong phân tích diễn ngôn.  

- Biết, hiểu được hệ các vấn đề cần yếu trong phân tích diễn ngôn (các giai đoạn hình thành phân tích diễn ngôn, các yếu tố văn bản và 
đặc trưng của văn bản, phân biệt các dạng thức văn bản, mạch lạc, liên kết…). 

 2. Về kĩ năng  

- Vận dụng các tri thức về diễn ngôn để nhận diện và xác lập các tiêu chí phân loại các loại hình diễn ngôn.  
- Biết cách vận dụng các kiến thức để phân tích các loại hình diễn ngôn cụ thể; vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết trong 

diễn ngôn để phân tích biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể.  

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ.  
3. Về thái độ  

Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng vốn có của tiếng Việt, biết cách cấu tạo hoặc phân tích các kiểu loại diễn 

ngôn phục vụ mục đích giao tiếp một cách hiệu quả nhất. 
4. Năng lực 

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực phân tích diễn ngôn 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Tự chọn 4: Chuyên đề Lý luận văn học (chọn 1 trong 4 môn )       
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50 Thơ và một số 

quan niệm về thơ 

Việt Nam hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

+ Những đặc trưng cơ bản của thơ: nội dung của thơ, hiện thực được phản ánh trong thơ, cảm xúc, tình cảm và lí trí trong thơ, những 

yếu tố cơ bản về hình thức nghệ thuật thơ và có khả năng vận dụng vào cảm thụ và phân tích cái hay cái đẹp  của mỗi bài thơ, hình 
thành khả năng bình thơ. 

 + Thấy được khả năng, đặc điểm của một số thể thơ tiêu biểu. 

+ Hiểu được một số quan niệm về thơ Việt Nam hiện đại để thấy được tiến trình phát triển của thơ ca dân tộc. 
2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng thuyết phục người khác 

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

- Từ hệ thống kiến thức công cụ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phát hiện những nét độc đáo trong mỗi bài thơ từ đó hình thành khả 
năng cảm thụ thơ. 

- Khuyến khích sinh viên tự do sáng tạo, đưa ra những quan điểm mới và phân tích một cách hợp lý các yếu tố cơ bản của thơ về cả thi 

pháp, nội dung, hình thức. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như: cái chân, thiện, mĩ. 
4  Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực cảm thụ thơ 

- Năng lực sáng tác thơ 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

51 Lý luận thể loại 

tiểu thuyết thế kỷ 
XX 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức :  
- Môn học trang bị cho sinh viên nhận thức được diện mạo của lý luận tiểu thuyết ở Việt Nam thế kỷ XX. 

 - Đánh giá được những thành tựu cơ bản của lý luận tiểu thuyết qua từng giai đoạn . Từ đó rút ra được hình thái vận động của lý luận 

tiểu thuyết ở Việt Nam thế kỷ XX. 
2.Kĩ năng 

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn , một tác giả hay một tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. 
- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 

thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học. 

.3.Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu 

quả.  
4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

52 Tiếp cận tác phẩm 
văn học từ các 

phạm trù thẩm mĩ 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1.Kiến thức 

- Hiểu được nội dung của chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm khoa học, hiểu được cách thức tiếp cận tác phẩm 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù thẩm mĩ để khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất. 
- Hiểu được bản chất thẩm mĩ của văn học, tính sáng tạo của văn học. 

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh phổ thông để tiến hành giáo dục thẩm mĩ qua các bài giảng văn học. 

2. Kĩ năng 
- Phân tích được những biểu hiện của cái đẹp, cái bi, cái hài, cái hùng, cái xấu trong đời sống và trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là 

các tác phẩm văn học trong nhà trường. 

- Từ việc nắm được đặc trưng các phạm trù thẩm mĩ, người học phải biết cách tổ chức tiếp cận, giảng dạy các tác phẩm văn học, nhất là 
những tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông từ các phạm trù mĩ học. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng thuyết phục người khác 

- Kỹ năng định giá thẩm mĩ 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hình thành cho bản thân một thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh, một lí tưởng thẩm mĩ tốt đep để vươn tới. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng nhân cách nhằm hướng tới những giá trị cao đẹp như : cái chân, thiện, mĩ. 
4  Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực đánh giá thẩm mĩ 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ 

- Năng lực sáng tạo thẩm mĩ 

- Năng lực hợp tác  
- Năng lực tự học 

- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

53 Lý lu ận văn h ọc 
1945 - 1975 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Tái hiện lại bức tranh tổng quan của chặng đường 30 năm lý luận văn học giai đoạn 1945-1975 

- Khái quát lại một số vấn đề cơ bản của lý luận giai đoạn từ 1945-1975 
- Đánh giá các hoạt động và thành tựu về lý luận văn học giai đoạn 1945-1975 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một chặng đường, một hiện tượng, một tác giả hay một tác phẩm văn học Việt Nam  
thuộc giai đoạn 1945 -1975. 

- Rèn luyện các kỹ năng : kỹ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng tạo lập câu hỏi… thông qua các hoạt động 
thảo luận, sáng tạo. Đây cũng là những kĩ năng cần thiết cho một sinh viên ngành Văn học. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Hiểu và trân trọng thành tựu của lý luận văn học giai đoạn 1945- 1975. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả.  

4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 

- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 
- Năng lực khoa học  

- Năng lực khoa học  

  HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Tự chọn 5: Chuyên đề văn học nước ngoài (Chọn 1 trong 4 môn )       

54 Thi pháp thơ 
Đường 

1. Kiến thức: 
Có kiến thức cơ bản về thi học truyền thống và thi pháp học hiện đại; Vận dụng lý thuyết thi pháp học chuyên biệt để tìm hiểu, nghiên 

cứu về thơ Đường, một đỉnh cao thể loại thơ của lịch sử văn học Trung Quốc; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai; Định hướng 
tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của thơ Đường, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn 

giảng dạy trong nhà trường. 

2. Kĩ năng: 
Hình thành kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, thể loại văn học, tác gia văn 

học, tác phẩm văn học theo lý thuyết thi pháp học; Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích..) tác phẩm văn học 

nhằmkhám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ thơ Đường, khả năng giảng dạy những tác phẩm thơ Đường trong nhà trường; Có kĩ 
năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ 

năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ: 
Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ 

sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc 

sống 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 
phản biện sáng tạo  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

55 Thi pháp truyện 

ngắn A.Sêkhôp 

1. Kiến thức 

Nắm được khái niệm thi pháp, thi pháp truyện ngắn; Nắm được những điểm cơ bản, độc đáo của thi pháp truyện ngắn A.Sêkhôp. 

2. Kĩ năng 
Có kĩ năng và phương pháp khai thác, phân tích tác phẩm từ góc độ thi pháp; Nghiên  cứu, phân tích nội dung khoa học;  Kĩ năng làm 

việc độc lập hoặc kết hợp. 

3. Thái độ 
Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực 

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ 

của truyện ngắn Sêkhôp; Năng lực kiểm tra, đánh giá;  Năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

56 Nghệ thuật truyện 

ngắn 
E.Hemingway 

1. Kiến thức: 

 Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về đặc trưng nghệ thuật của truyện ngắn  E.Hemingway. 
2. Kĩ năng 

Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, 

cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải 
quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát 
hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ 
của truyện ngắn E.Hemingway; Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

57 Tiểu thuyết Nhật 

Bản 

1. Kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử tiểu thuyết Nhật Bản từ khi bắt đầu 
hình thành cho đến khi đạt được đỉnh cao bằng giải thưởng Nobel văn chương; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, 

đóng góp của tiểu thuyết với văn học Nhật Bản và văn học thế giới; Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và 

sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho công việc và cho cuộc sống trong tương lai; Định hướng tiếp nhận và 
tìm hiểu sâu hơn về một số tác gia và tác phẩm tiêu biểu của tiểu thuyếtNhật Bản, đặc biệt là những tác gia và tác phẩm được chọn giảng 

dạy trong nhà trường. 

2. Kĩ năng: 
Hình thành kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm 

văn học; Hình thành, phát triển năng lực tiếp nhận (đọc hiểu, phân tích…)tác phẩm văn học nhằmkhám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm 

mỹ của tiểu thuyết Nhật Bản, khả năng 
giảng dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Nhật Bản trong nhà trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối 

hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 



1988 

 
3. Thái độ: 
Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ 

sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc 

sống 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện sáng tạo  

  III. Khối kiến thức nghiệp vụ (chọn 1 trong 2 hướng)       

  Hướng lựa chọn 1: Nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học       

  Phần bắt buộc         

58 Phương pháp luận 
nghiên cứu văn 

học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức :  

- Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học  

- Chú trọng giới thiệu những phương pháp nghiên cứu quan trọng, mới và hiện đại trong nghiên cứu khoa học gắn với mỗi chuyên 
ngành học của sinh viên. 

2.Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng cho sinh viên làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt biết sử dụng các kiến thức đã học vào 
việc nghiên cứu một cách có hiệu quả. 

3.Thái độ 

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu khoa học 
4.Năng lực: 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực tự học tập, bồi dưỡng 
- Năng lực hợp tác 

- Năng lực tư duy phản biện sáng tạo 

- Năng lực khoa học  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

59 Văn học dịch và 
nghiên cứu văn 

học dịch ở Việt 

Nam 

1. Kiến thức: 
Sinh viên nắm vững kiến thức về dịch thuật văn học, văn học dịch và việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

Sinh viên có phương pháp, kĩ năng chủ yếu để tiếp cận văn học dịch, xử lí thông tin tiếp nhận từ việc nghiên cứu văn học dịch ở Việt 
Nam. 

3. Thái độ 

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học,  tình yêu, niềm say mê văn học 
dịch. 

4. Năng lực: 

Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của các văn bản văn học dịch trong nhà trường 
phổ thong; Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác  

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

60 Văn học hậu hiện 

đại 

1. Kiến thức 

- Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của văn học hậu hiện đại trong văn học Âu Mỹ và một số quốc gia châu Á, sự ảnh 
hưởng của nó đối với văn xuôi các quốc gia khác trên thế giới. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau. 
- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 

- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác. 
- Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập. 

- Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của văn học hậu hiện đại và một số tác giả tác 
phẩm tiêu biểu. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

- Năng lực hợp tác 

61 Tiếp cận tác phẩm 

văn học từ góc độ 

ngôn ngữ 

1. Về kiến thức 

-  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản ngôn ngữ học và đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của hai thể loại văn học tiêu biểu là 

truyện và thơ. 
- Chuyên đề cũng giới thiệu một cách khái quát các yếu tố có vai trò định hướng 

giao tiếp trong hai thể loại này để từ đó giúp người học hiểu và vận dụng vào 

việc tìm hiểu tác phẩm văn học 
2. Về kĩ năng 

Trang bị cho người học kĩ năng biết vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào việc phân tích tác phẩm văn học; kĩ năng sử dụng chuẩn 

mực và sáng tạongôn ngữ khi tạo lập văn bản. 
3. Về thái độ 

Tạo cho người học có tinh thần thái độ chuyên cần, hăng say học tập, 

nghiên cứu. Bồi dưỡng thái độ yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt. 

4. Về năng lực 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 
-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc 

thù như năng lực phân tích và cảm thụ văn học. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

62 Phê bình văn học 
và ứng dựng lí 

thuyết phê bình 

văn học vào 

nghiên cứu, giảng 

dạy 

1. Kiến thức 
- Giúp SV nhận thức được cảm thụ văn học không chỉ đơn thuần bằng trực giác nhạy bén mà còn cần đến các phương pháp khoa học. 

- SV hiểu rõ khái niệm phê bình văn học, nắm vững đối tượng, tính chất, chức năng của phê bình văn học; hiểu và phân biệt được các 

loại cơ bản của phê bình văn học. 

- Thông hiểu chắc chắn khái niệm, nguồn gốc và quá trình phát triển, nguyên tắc phê bình, những ưu điểm và hạn chế của các trường 

phái - phương pháp phê bình văn học tiêu biểu như: Phê bình Ấn tượng chủ nghĩa, phê bình tiểu sử học, phê  bình văn hóa lịch sử, phê 

bình xã hội học mác xít, phê bình thi pháp học, phê bình phân tâm học, phê bình nữ quyền, phê bình sinh thái… 
- Trình bày được khái niệm thẩm bình văn học và ý nghĩa của thẩm bình văn học trong trường phổ thông; thấy rõ vai trò, ý nghĩa của 

phê bình văn học đối với hoạt động thẩm bình văn học trong nhà trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Có khả năng vận dụng linh hoạt lí thuyết phê bình văn học vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học. 

- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, làm phong phú thêm thế giới tâm hồn người nghiên cứu và giảng dạy văn 

học. 
3. Thái độ 

- Giúp SV cảm nhận được sự kì thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 

cận và sự đánh giá khác nhau. Sự đa dạng này đã làm cho ý nghĩa của tác phẩm văn học ngày một giàu có và diện mạo của nó cũng trở 
nên mới mẻ, hấp dẫn hơn theo thời gian. 

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người nghiên cứu, giảng dạy luôn tâm huyết với nghề. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 
- Năng lực nghiên cứu, phê bình văn học. 

- Năng lực dạy học, nhất là dạy học phân hóa trong môn Ngữ văn. 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 
- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Kiến thức môn học giúp SV ngành CN Văn 

học sau khi tốt nghiệp ngoài việc trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu còn có thể mở rộng công việc sang các lĩnh vực khác như 

giảng dạy, báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã hội… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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63 Văn học Việt Nam 

trong xu hướng 

toàn cầu hóa 

1. Kiến thức 
Hiểu và trình bày được tính thời sự của văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Trên cơ sở đó, thấy được vai trò quan trọng của 

văn học đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh giá các 
hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm văn 

học Việt Nam trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải 

mã các tác phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 

môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá về các sự kiện văn học. 
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 

thực tiễn đời sống. 

2 HK4 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

64 Tiếp cận văn học 

Việt Nam từ góc 
nhìn văn hóa 

1. Kiến thức 

Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn hoá và văn học Việt Nam; nắm bắt 
được phương pháp tiếp cận văn học từ văn hoá. 

2. Kĩ năng 

Rèn luyện kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu văn học Việt Nam thời trung đại. 

3. Thái độ 

Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học dân tộc. 

4. Năng lực 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị qua môn học 

có thể ứng dụng nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

- Năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc: Từ tri thức có được, 
mỗi SV sau khi ra trường sẽ trở thành người bảo tồn và phát huy những di sản văn 

hóa của dân tộc. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

65 Thực hành 1 1.Kiến thức 
Từ việc thực hành nghiên cứu và phê bình văn học, sinh viên củng cố, hiểu sâu 

hơn những kiến thức lí thuyết về nghiên cứu, phê bình văn học; biết vận dụng lí 

thuyết vào thực hành trong thực tiến đời sống văn học. 
2. Kĩ năng 

Rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng luận điểm, kĩ 

năng làm việc nhóm, phản biện, kỹ năng viết nghiên cứu khoa học về văn học… 
thông qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận, viết bài. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Trách nhiệm, thái độ cầu thị trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người 

làm công việc nghiên cứu, phê bình văn học. 

4. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tư duy 

- Năng lực hợp tác 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

66 Thực hành 2 1. Kiến thức 

-  Môn học nhằm trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng tổ chức dạy học đọc 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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hiểu văn bản văn học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong nhà 
trường; rèn luyện, phát triển cho sinh viên kĩ năng nói- là một trong bốn kĩ năng 

cần phát triển trong dạy học môn Ngữ văn ở nói chung, kĩ năng thiết kế bài 

giảng… 
-  Từ việc thực hành giảng dạy văn học, sinh viên củng cố, hiểu sâu hơn những kiến 

thức lí thuyết ; biết vận dụng lí thuyết vào thực hành giảng dạy các tác phẩm văn 

học trong nhà trường phổ thông. 
2. Kĩ năng 

Rèn luyện các kĩ năng: kĩ năng thuyết trình, kĩ năng xây dựng luận điểm, kĩ năng 

thiết kế bài giảng, kĩ năng làm việc nhóm, phản biện, kĩ năng sử dụng phương tiện 
dạy học… thông qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm… 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, thái độ cầu thị trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người 

làm công việc nghiên cứu, giảng dạy văn học, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
4. Năng lực 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 
- Năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy. 

- Năng lực dạy học đọc hiểu văn bản văn học theo đặc trưng thể loại. 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

67 Thực tập 1         

68 Thực tập 2         

  Phần tự chọn 

(chọn 06 trong 10 

môn) 

        

69 Từ vựng gốc Hán 

trong tiếng Việt 

1. Kiến thức 

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được: 

- Biết rõ các sản phẩm của quá trình tiếp xúc ngôn ngữ: Tiền Hán Việt, Hán Việt, Hậu Hán Việt (Hán Việt Việt hóa). 
- Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đồng âm phổ biến thuộc hệ thống từ vựng gốc Hán và biết cách xử lý vấn đề xung đột đồng 

âm. 

- Hiểu rõ thực tế bảo lưu và thay đổi nghĩa của từ gốc Hán trong tiếng Việt. 
- Hiểu rõ vấn đề đồng hóa về hình thái – cấu trúc của từ gốc Hán trong tiếng Việt. 

- Hiểu rõ vấn đề chuyển đổi từ loại của từ gốc Hán trong tiếng Việt. 

- Hiểu rõ hiện tượng rút gọn của từ gốc Hán trong tiếng Việt; vấn đề từ Hán Việt Việt tạo và giá trị tu từ của lớp từ Hán Việt. 
2. Kĩ năng 

- SV có khả năng áp dụng được các lý thuyết của môn học để ứng dụng vào việc 

nhận biết mô tả và giải thích được những nguyên tắc, hiện tượng tiếp nhận của lớp từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt. 

- Biết cách xử trí biến thể âm đọc Hán Việt trong các bộ từ điển. 

- SV có khả năng áp dụng được các lý thuyết của môn học để ứng dụng và hỗ trợ trong việc học các môn học khác thuộc chương trình. 

- SV có kĩ năng thuyết trình, trình bày và xử lý linh hoạt những vấn đề thuộc môn học. 
- SV có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. 

- Biết trân trọng vốn ngôn ngữ dân tộc, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4. Năng lực: 
- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 

- Năng lực sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, đồng thời biết nhận diện, tìm hiểu, giải mã và đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ có liên quan 

trong đời sống. 
- Năng lực bảo tồn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 
vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 

ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên cơ sở kiến thức chuyên ngành và phông văn hóa được trang bị qua môn học có thể ứng dụng 

nghiên cứu những vấn đề khoa học liên ngành. 

70 Thi pháp Truyện 
Kiều 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Nắm được đặc trưng thi pháp văn học Việt Nam thời trung đại nói chung và thi pháp Truyện Kiều. 

- Nắm được những vấn đề có liên quan đến Truyện Kiều như vấn đề tác giả, nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 
2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng tiếp cận, tìm hiểu các vấn đề thi pháp văn học. 

- Giải quyết vấn đề học tập. 
- Tư duy sáng tạo. 

3. Thái độ 

- Trân trọng và có hứng thú tìm hiểu sâu về di sản văn học trong quá khứ của dân tộc.  
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

4. Năng lực: 
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :  

- Năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực hợp tác. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

71 Truyện ngắn Việt 

Nam 1930 - 1945 

 Kết thúc môn học, sinh viên cần nắm được: 

1. Kiến thức 

- Sinh viên có kiến thức cơ bản về Truyện ngắn Việt Nam 1930-1945 (diện mạo, quá trình hình thành, quy luật vận động và phát triển, 

thành tựu tiêu biểu). Từ đó, giúp cho người học nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và thành tựu nổi bật của truyện ngắn giai đoạn này. 

- Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về các phong cách truyện ngắn tiêu biểu. 

2. Kĩ năng 
- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 

- Kĩ năng tổ chức, làm việc nhóm trên tinh thần giáo dục hiện đại 

- Sáng tạo, linh hoạt trong cách đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện 
3. Thái độ 

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập 

- Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao trong quá trình học tập, tự bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người 
nghiên cứu khoa học. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển năng lực sau: 
- Tiếp cận, phân tích, tổng hợp khi tìm hiểu giá trị của  truyện ngắn  

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

72 Kí Việt Nam hiện 
đại 

1. Kiến thức 
Hiểu và trình bày được hệ thống kiến thức chuyên sâu về thể loại ký Việt Nam hiện đại. Từ đó, có phương pháp luận nghiên cứu tác 

phẩm văn học từ đặc trưng thể loại. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa kiến thức về ký Việt Nam hiện đại. 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

Hiểu và trân trọng thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. Từ đó, có thái độ đúng đắn để tiếp nhận và vận dụng hiệu quả. Biết đánh 
giá các hiện tượng đời sống liên quan đến tác phẩm văn học, đồng thời hình thành và phát triển những giá trị nhân văn. 

4. Năng lực: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực tiếp nhận văn học: Biết vận dụng kiến thức văn học sử để tiếp nhận (đọc hiểu, cảm thụ, phân tích, đánh giá) tác phẩm ký hiện 
đại trên tinh thần khách quan, khoa học; Biết vận dụng những kiến thức của module môn học để nhận diện, tìm hiểu và giải mã các tác 

phẩm văn chương có cùng đặc trưng thể loại và phong cách thời đại. Biết cách tư duy sâu và diễn đạt đúng, hay. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về 
môn học. 

- Năng lực giao tiếp: Có năng lực nói, viết của bản lĩnh cá nhân đúng đắn khi trình bày, lí giải, đánh giá các sự kiện văn học. 

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức của môn học để đánh giá các hiện tượng văn học mới nảy sinh trong 
thực tiễn đời sống.  

73 Tiểu thuyết Trung 

Quốc hiện đại 

1. Kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiểu thuyết hiện đại, một đỉnh cao của thể loại văn học, một thành tựu văn hóa của Trung Quốc hiện 
đại; Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của tiểu thuyết hiện đại với tiểu thuyết và văn học Trung Quốc; 

Có cái nhìn liên ngành và liên khu vực để có tầm nhìn khái quát và sâu rộng về văn học thế giới, góp phần hình thành nên kĩ năng cho 

công việc và cho cuộc sống 
trong tương lai. 

2. Kĩ năng: 

- Hình thành kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu: giai đoạn văn học, tác gia văn học, tác phẩm văn học; Hình thành, phát triển năng lực tiếp 
nhận (đọc hiểu, phân tích…) tác phẩm văn học nhằmkhám phá giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của tiểu thuyết hiện đại, khả năng giảng 

dạy những tác phẩm, đoạn trích tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, 

hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 
3. Thái độ: 

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có ý thức trau dồi và tự nâng cao, bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ 

cho tương lai; Có cái nhìn khoa học và khách quan khi đánh giá vấn đề và nhìn nhận cuộc sống 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sạu: Năng lực tự học tập, bồi dưỡng; Năng lực khoa học; Năng lực hợp tác; Năng lực tư duy 

phản biện sáng tạo  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

74 Kịch cổ điển Pháp 

thế kỉ XII 

1. Kiến thức 

Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản và những thành tựu, đóng góp của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII. Thấy được vị trí, vai trò của kịch 

Cổ điển trong dòng chảy Văn học Phương Tây; Nắm được kiến thức về một số tác gia bi kịch và hài kịch tiêu biểu của Văn học Cổ điển 
chủ nghĩa. 

2. Kĩ năng 

Rèn luyện cả kĩ năng bao quát liên ngành và kĩ năng chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể, cả hai kĩ năng này cùng bổ sung cho nhau; Có 
kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ 

năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Thái độ 
Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập; Có kĩ năng làm việc theo nhóm và khả năng phối hợp, hợp tác; Có kĩ năng phát 

hiện, giải quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập; Có kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. 

4. Năng lực: 
Hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực khám phá giá trị nhân văn, thẩm mỹ của kịch Cổ điển Pháp thế kỉ XVII và một số tác 

giả tác phẩm tiêu biểu; Năng lực kiểm tra, đánh giá; Năng lực hợp tác  

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

75 Thi pháp truyện Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Giúp SV hiểu được các khái niệm thi pháp, thi pháp học; nắm vững đối tượng nghiên cứu của thi pháp học, các chỉnh thể văn học 

mang thi pháp và các phạm trù thi pháp. 
- Hiểu được khái niệm thi pháp truyện; phân biệt được khái niệm “chuyện” và “ truyện”. 

- Thấy được ý nghĩa của việc tiếp nhận tác phẩm truyện từ thi pháp thể loại; nắm vững các bình diện thi pháp của truyện. 

2. Kĩ năng  
- Biết vận dụng linh hoạt các phương diện lí thuyết của thi pháp truyện vào việc phân tích, lí giải và đánh giá các tác phẩm văn học 

thuộc thể loại truyện. 

- Biết ứng dụng những kiến thức về thi pháp thể loại truyện vào công tác nghiên cứu văn học sau này. 
- Hình thành và bồi đắp năng lực cảm thụ văn chương tinh tế. 

3. Thái độ 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Giúp SV cảm nhận được sự lí thú của văn chương là ở chỗ: trước một hiện tượng văn học, người ta có thể có rất nhiều con đường tiếp 
cận và sự đánh giá khác nhau, trong đó tiếp nhận tác phẩm từ thi pháp thể loại là một phương pháp hữu hiệu và giàu tiềm năng.  

- Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học, nhận thức được ý nghĩa cao cả của văn học - nghệ thuật là bồi đắp 
tình đời, tình người cho con người, hướng con người tới cái chân – thiện – mĩ cao đẹp. 

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 
- Năng lực thuyết trình, hợp tác nhóm… 

- Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh những kĩ năng thiết thực liên quan 

đến hoạt động nghiên cứu khoa học, kiến thức môn học còn giúp cho SV Cử nhân Văn học có khả năng dịch chuyển nghề nghiệp sang 
các lĩnh vực khác như giảng dạy Ngữ văn, hoạt động báo chí, sáng tác văn học, các hoạt động nghệ thuật, các công tác văn hóa – xã 

hội… 

76 Thi pháp thơ Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về thi pháp thơ: 

+ Khái niệm thi pháp thơ 
+ Khái niệm thơ ca và sự phân loại thơ 

+ Các bình diện thi pháp của thơ 

2. Kĩ năng 
- Giúp sinh viên có năng lực phân tích, đánh giá tác phẩm thơ trữ tình, lí giải một vấn đề của thực tiễn thơ từ góc nhìn thi pháp học như: 

ngôn từ, giọng điệu, quan niệm nghệ thuật về con người, không – thời gian nghệ thuật… 

3. Thái độ 
- Giúp SV có thái độ nghiêm túc, niềm say mê tích cực đối với môn học. 

- Bồi đắp tình yêu đối với nghề nghiệp. 

- Định hướng thị hiếu và tình cảm thẩm mĩ tích cực cho người học.  

4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Nâng cao năng lực cảm thụ, đánh giá, phân tích và phẩm bình thơ. 
- Hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực trong những buổi hội thảo chuyên môn. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

77 Câu trong văn xuôi 

Việt Nam hiện đại 

1. Kiến thức 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về câu, các kiểu câu tiêu biểu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại và vai trò của nó trong việc biểu 
hiện nội dung tác phẩm. 

- Hiểu được các các phép biến đổi câu và kiểu cấu trúc của nó trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên ba bình diện: kết học, nghĩa học, 

dụng học. 
- Hiểu được vai trò của câu trong việc tạo nên tính mạch lạc và liên kết trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. 

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng nhận diện và phân tích các kiểu cấu trúc câu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trên các bình diện: kết học, nghĩa học và 
dụng học. 

- Có kĩ năng nhận diện và phân tích những kiểu câu chuẩn mực và những biến thể của nó trong các tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện 

đại. 
- Có kĩ năng vận dụng những kiến thức về mạch lạc và liên kết để khảo sát, phân tích những biểu hiện của chúng trong các tác phẩm văn 

xuôi Việt Nam hiện đại. 

3. Thái độ 
Xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích môn học, thấy được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và sự sáng tạo trong cách diễn đạt của các nhà 

văn Việt Nam hiện đại. 

4. Năng lực 
- Những năng lực chung:Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc 

thù như năng lực phân tích và tạo lập câu từ các bình diện khác nhau. 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

78 Thành ngữ và việc 

vận dụng thành 

1. Kiến thức 

Môn học nhằm trang bị cho người học bức tranh toàn cảnh về thành ngữ tiếng Việt trên các phương diện: khái niệm thành ngữ, nhận 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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ngữ trong văn bản 
nghệ thuật 

diện thành ngữ trong sựkhu biệt với các đơn vị từ ghép, tục ngữ, đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa, nguồn gốc, phân loại các kiểu cấu tạo của 
thành ngữ tiếng Việt… Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng thành ngữ linh hoạt và sáng tạo vào hoạt động giao tiếp nói chung, 

trong văn bản nghệ thuật nói riêng. 

2. Về kĩ năng: 
Qua việc cung cấp những kiến thức lí thuyết, học phần cũng nhằm mục đích rèn luyện cho người học cách sử dụngthành ngữ đúng và 

hay trong hoạt động giao tiếp nói chung và trong văn bản nghệ thuật nói riêng. 

3. Về thái độ: 
Rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tạo cho người học tinh thần, thái độ say mê học tập.Giúp người học thấy được cái 

hay, cái đẹp trong kho tàng thành ngữ tiếng Việt, qua đó có ý thứcsử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực, góp phần giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt. 
4. Về năng lực: 

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giao tiếp. 

-  Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực phân tích, so sánh và nhận diện 

thành ngữ. Bên cạnh đó, môn học còn giúp người học nâng cao năng lực ngôn ngữ, đó là sử dụng thành ngữ đúng và hay trong hoạt 

động giao tiếp. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Hướng lựa chọn 2: Báo chí, truyền thông và xuất bản       

  Phần bắt buộc         

79 Nghiệp vụ báo chí 1. Kiến thức: 

- Nắm được những thông tin cơ bản về các loại hình báo chí hiện nay ở Việt Nam. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các kĩ năng, nghiệp vụ của một số loại hình báo chí. 
2. Kỹ năng: 

- Khai thác thông tin, phỏng vấn. 

- Viết tin, bài. 
- Lựa chọn hình ảnh, thông tin. 

3. Thái độ: 

- Tạo cho người học sự yêu thích về môn học, ngành học đã lựa chọn 
- Năng động, sáng tạo, chịu khó trong việc học tập và rèn luyện kĩ năng. 

4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  
- Năng lực làm việc nhóm 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

80 Nghiệp vụ truyền 

thông 

1. Kiến thức: 

- Nắm được những khái niệm cơ bản của truyền thông.  
- Nắm được các vấn đề cơ bản của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là truyền thông hiện đại. 

2. Kỹ năng:  

- Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được truyền thông. 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho một sự kiện cụ thể. 

3. Thái độ: 

- Năng động, độc lập đồng thời có tinh thần tập thể khi xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự kiện. 

4. Năng lực: 

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực làm việc nhóm 
- Năng lực tổ chức sự kiện 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

81 Nghiệp vụ xuất 

bản 

1. Kiến thức: 

 Trang bị kiến thức cơ bản về công tác biên tập xuất bản. 
2. Kĩ năng:  

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức khai thác bản thảo và biên tập bản thảo, sửa morát. 

3. Thái độ:  
Thông qua môn học, người học có cái nhìn linh hoạt hơn, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn biên tập và xử lý các văn bản 

2 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

82 Ngôn ngữ truyền 

thông và tiếp thị 

1. Kiến thức:  

- Biết, hiểu được đặc điểm và vai trò của ngôn ngữ trong việc sáng tạo và phát triển các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông  

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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- Biết, hiểu được khái niệm tiếp thị và truyền thông tiếp thị; nắm được các đặc điểm của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị  
- Biết, hiểu được một số phương diện của ngôn ngữ truyền thông tiếp thị (ngôn ngữ với quảng cáo, ngôn ngữ với thương hiệu…)  

2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng nhận diện các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông tiếp thị  
- Kĩ năng thực hành phân tích, đánh giá thực tế  

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí  

3. Thái độ: Nâng cao nhận thức về sự hành chức của ngôn ngữ trong thực tế đời sống giao tiếp cộng đồng.  
4. Năng lực 

 Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực tạo lập văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, 

nghiên cứu. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

83 Văn bản báo chí 1. Kiến thức 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kiểu và thể loại của văn bản báo chí, đặc trưng, đặc điểm ngôn ngữ của văn bản báo 

chí, từ đó đặt vấn đề chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các văn bản báo chí.  
2. Kĩ năng:  

- Kĩ năng đọc hiểu văn bản báo chí  

- Kĩ năng soạn thảo văn bản báo chí  
3. Thái độ 

 Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập. Bồi dưỡng thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt, sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt trên các phương tiện thong tin đại chúng.  
4. Năng lực 

Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản báo chí trong giao tiếp hàng ngày nhất là trong học tập, 

nghiên cứu. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

84 Tâm lí học báo chí 

– truyền thông 

Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm bắt được mọi hiện tượng tâm lí con người trong mối quan hệ nhà báo/ nhà truyền thông- tác phẩm- công chúng ở 

góc độ Tâm lí học, các hướng ứng dụng tâm lí học trong lĩnh vực báo chí- truyền thông;  khả năng nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học 

giao tiếp trong việc tiếp cận, thu thập và khai thác thông tin của nhà báo trong việc xử lí thông tin… Đây được coi là những kiến thức 

căn bản và thiết yếu của bộ môn Tâm lí học báo chí- truyền thông. 
- Nắm được các quy luật của việc hình thành và phát triển ở những người làm công tác truyền thông đại chúng các năng lực và phẩm 

chất cần thiết cho nghệ thuật làm báo, hiểu được các đặc điểm tâm lí của một số đối tượng công chúng.  

- Giúp sinh viên trang bị được những tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về chuyên ngành Tâm lí học báo chí- truyền 
thông, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ môn học.  

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức. 
- Kĩ năng quan sát và xử lý các tình huống trong đời sống.  

- Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác. 

- Kĩ năng giao tiếp, truyền thông. 
3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. 
- Nhận diện được vai trò, vị trí của nhà báo trong việc tiếp cận công chúng hiện đại. 

- Hình thành ý thức xây dựng sản phẩm báo chí ngày càng gần gũi với con người, mang giá trị nhân văn cao. 

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi nhà báo trong việc xây dựng hình ảnh nghề nghiệp trong mắt công chúng, đồng nghiệp. 
- Nhận thức đúng đắn và khả năng ứng xử, xử lí tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể nhằm nâng cao khả năng hòa nhập vào các 

nhóm công chúng- xã hội. 

4. Năng lực 
- Năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí ở nhiều loại hình báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu 

vực và thế giới. 

- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền 
thông đại chúng như các cơ quan văn hoá-tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội… 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ 
chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, 

cơ bản về lý luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí.  

- Năng lực giao tiếp: Thông qua kiến thức môn học, sinh viên có được kĩ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa,  có lập trường quan điểm, tư 
tưởng vững vàng. 

85 Các loại hình báo 

chí hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được những mục tiêu sau: 

1. Kiến thức 
- Trình bày được các loại hình báo chí hiện đại: báo in, báo nói, truyền hình, báo điện tử. 

- Trình bày được, phân tích được quá trình phát triển, những ưu điểm và hạn chế của từng loại hình báo chí. 

- Nhận ra được xu thế phát triển trong tương lai của từng loại hình báo chí hiện đại. Từ đó, nhận thức được những phẩm chất cần có của 
người làm báo để đáp ứng được yêu cầu của từng loại hình. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm 
- Kĩ năng thuyết trình 

- Kĩ năng tiếp cận, xử lí vấn đề 

- Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin thời sự. 
3. Thái độ  

- Thái độ học tập sôi nổi, nghiêm túc. 

- Thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập 
- Thái độ trân trọng nghề nghiệp, khao khát tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Năng lực 

- Năng lực tìm kiếm thông tin. 
- Năng lực tự học, tự nghiên cứu- 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực tạo lập sản phẩm báo chí. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

86 Thực hành 1 1. Kiến thức  

- Củng cố kiến thức về các thể loại báo chí: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự  

- Củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức khi thực hành tác nghiệp báo chí  
2. Kĩ năng  

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ khi tác nghiệp báo chí  

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng viết một bài báo, cụ thể viết tin, bài, thực hiện phỏng vấn, phóng sự  
3. Thái độ  

Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất của một nhà báo chân chính. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu 
4. Năng lực  

- Những năng lực chung: Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu  

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, năng lực tạo lập văn bản. 

3 HK5 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

87 Thực hành 2 1. Kiến thức 

- Củng cố kiến thức về các thể loại báo chí: tin, bài, phỏng vấn, phóng sự 

- Củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức khi thực hành tác nghiệp báo chí 
2. Kĩ năng 

- Biết, hiểu và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ khi tác nghiệp báo chí 

- Biết, hiểu vận dụng các kĩ năng viết một bài báo, cụ thể viết tin, bài, thực hiện phỏng vấn, phóng sự 
3. Thái độ 

Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất của một nhà báo chân chính. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong quá trình học tập trên lớp cũng như trong quá trình tự học, tự nghiên cứu. 
4. Năng lực  

- Những năng lực chung:  Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, năng lực tạo lập văn bản. 

2 HK6 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

88 Thực tập 1         

89 Thực tập 2         
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  Phần tự chọn (chọn 06 trong 10 môn)       

90 Kĩ năng khai thác 

thông tin trên 

internet 

Kết thúc môn học, người học cần đạt được: 

1. Kiến thức  

- Hiểu được các tri thức cơ bản liên quan đến việc khai thác thông tin trên Internet: các khái niệm quan trọng, qui trình khai thác thông 
tin trên Internet, một số lưu ý trong quá trình khai thác thông tin trên Internet. 

- Nắm được qui trình rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin trên Internet. 

2. Kĩ năng  
- Kĩ năng tìm kiếm, chọn lọc, khai thác, lưu trữ, hiệu chỉnh thông tin trên Internet. 

- Vận dụng thành thạo các kĩ năng khai thác thông tin vào trong thực tế, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và lĩnh vực công tác trong 

tương lai.  
3. Thái độ 

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực mình công tác. 

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế học tập và công tác 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực công nghệ thông tin  
- Năng lực tự học 

- Năng lực tư duy 

- Năng lực kiểm tra, đánh giá 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

91 Kĩ năng biên tập 

báo chí 

1. Kiến thức:  

SV hiểu được 

- Tổng quan về biên tập, các nguyên tắc, quy trình, kĩ thuật biên tập 
- Công việc biên tập cụ thể với từng loại hình báo chí 

2. Kĩ năng:  

- Hình thành được các kĩ năng cần thiết trong việc biên tập 

- Rèn luyện kĩ năng biên tập chuyên nghiệp  

3. Thái độ  

 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 
- Nghiêm túc, tự giác và phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình tiếp cận, lựa chọn, chỉnh sửa, chuyển tải thông 

tin. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xã hội. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tiếp nhận  
- Năng lực hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

92 Kĩ năng biên tập 

sách 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1. Kiến thức 
- Trình bày được đặc điểm bản chất và vai trò của nghề biên tập sách. 

- Trình bày được một cách hệ thống các kĩ năng, thao tác cần thiết của hoạt động biên tập sách. 

2. Kĩ năng Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kiến thức đã học về hoạt động biên tập vào thực tiễn. 
 Phát hiện nhanh nhạy, kịp thời các lỗi văn bản biên tập, bao gồm cả lỗi kĩ thuật lẫn nội dung 

 Đưa ra được những phương án khắc phục và hoàn thiện văn bản mau lẹ và hiệu quả. 

3. Thái độ 
 Giúp SV cảm nhận được ý nghĩa và những đóng góp quan trọng của nghề biên tập sách đối với xã hội. 

Bồi đắp tình yêu nghề nghiệp để sv trở thành những người công dân luôn tâm huyết với nghề của mình, đồng thời có ý thức trách nhiệm 

với bản thân, gia đình và cộng đồng. 
4. Năng lực 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau: 

Năng lực thẩm định và kiểm duyệt văn bản 
Hình thành năng lực dịch chuyển nghề nghiệp theo hướng liên ngành cho người học sau khi tốt nghiệp đại học 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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93 Kĩ năng tổ chức 

bản thảo 
Kết thúc môn học người học cần đạt được: 
1. Kiến thức: 

Trang bị kiến thức cơ bản về công tác tổ chức bản thảo, trong đó có xây dựng kế hoạch đề tài, đề xuất mời cộng tác viên thực hiện đề 

tài. 
2. Kĩ năng: 

Biết lập kế hoạch đề tài, tổ chức bản thảo. 

3. Thái độ: 
Thông qua môn học, người học biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn khai thác bản thảo. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

94 Kĩ năng viết quảng 

cáo 

1. Về kiến thức: Người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về quảng cáo nói chung, nắm vững các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản 

quảng cáo; nắm được kĩ năng tạo lập và tiếp nhận các thể loại quảng cáo khác nhau. 
2. Về kĩ năng: Người học có kĩ năng thực hành viết các văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và xã hội; có kĩ năng tiếp nhận văn bản 

quảng cáo dưới nhiều hình thức khác nhau. 

3. Về thái độ:  
- Có thái độ tự giác, nghiêm túc trong việc học tập. 

- Có ý thức tự rèn luyện thực hành viết các văn bản quảng cáo. 

4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 
- Những năng lực chung: Có năng lực phân tích và đánh giá đối tượng cần được quảng cáo 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học năng lực thực hành viết các kiểu văn bản quảng cáo tiếp thị thương mại và 

xã hội. 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

95 Kĩ năng phỏng vấn 

báo chí 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 

1.  Kiến thức 

- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được:  
- Phân tích được nguồn gốc ra đời của Phỏng vấn báo chí. 

- Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về Phỏng vấn báo chí. 

- Dựa vào các khái niệm, thuật ngữ về thể loại Phỏng vấn, so sánh nó với các thể loại Tin, Tường thuật, ghi nhanh, điều tra và Phóng sự. 

- Căn cứ vào sự ra đời của thể loại Phỏng vấn, giải thích được tại sao nó được coi là hạt nhân trong nhóm các thể loại báo chí. 

- Phân biệt được phương pháp Phỏng vấn  và thể loại Phỏng  vấn 

- Căn cứ vào khái niệm thể loại Phỏng vấn, giải thích được năng lực phản ánh hiện thực của tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 
- Phân tích được các đặc điểm về nội dung và hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí. 

- Giải thích được ít nhất 2 đặc điểm về nội dung và 2 đặc điểm về hình thức của thể loại Phỏng vấn báo chí. 

 Phân tích được các kĩ năng để sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 
- Giải thích được vai trò  người dẫn trong  tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 

- Phân tích được những kĩ năng cần có để thực hiện thành công một  tác phẩm Phỏng vấn báo chí. 

- Nắm được pháp luật và đạo đức trong phỏng vấn báo chí. 
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức về thể loại Phỏng vấn báo chí, đánh giá được mức độ đạt tiêu chí của 1 tác phẩm cụ thể. 

- Dựa vào đặc điểm thể loại, phân tích được các ưu, nhược điểm của một tác phẩm Phỏng vấn cụ thể. 
- Sử dụng kiến thức về đặc điểm Phỏng vấn báo chí, viết ra được một khung kịch bản Phỏng vấn về một chủ đề được cho trước. 

- Vận dụng kiến thức về kĩ năng sáng tạo tác phẩm Phỏng vấn, viết ra được kịch bản một chương trình Phỏng vấn và nhập vai một  

người dẫn chương trình. 
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện vấn đề, đề tài 

- Trau dồi kĩ năng khai thác và xử lý tư liệu 

- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi 
- Hình thành và phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm 

3. Thái độ 

- Người học yêu thích môn học và có ý thức hình thành quan điểm cá nhân trước mỗi một sự kiện, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. 
- Người học  yêu thích phỏng vấn, trao đổi, tương tác với nhiều người khác. 

- Người học chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Người học có ý thức học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. 
- Người học có đạo đức nghề nghiệp trong công việc phỏng vấn báo chí. 

4. Năng lực: 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực thích ứng trong môi trường làm việc sau khi ra trường. 
- Năng lực ứng xử các tình huống giao tiếp khi tiếp xúc với các đối tượng phỏng vấn báo chí.  

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Phát triển kĩ năng phỏng vấn, thuyết phục, thuyết trình trước công chúng. 
- Năng lực hợp tác: Thông qua bài giảng và các giờ thực hành, thảo luận, hình thành cho người học năng lực hợp tác khi giải quyết các 

vấn đề trong học tập và trong đời sống. 

- Năng lực tự học: Biết định hướng xây dựng kế hoạch tự học; biết tổ chức họat động tự học và quản lí việc tự học của bản thân để đáp 
ứng yêu cầu nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. 

96 Kĩ năng điều tra xã 

hội học 

1. Kiến thức 

- Các đặc điểm và loại hình của nghiên cứu xã hội học  
- Các giai đoạn và bước đi trong một nghiên cứu xã hội học  

- Các phương pháp trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính   

- Các phương pháp và kĩ thuật cơ bản trong việc thu thập, xử lý, phân tích thông tin, viết báo cáo khoa học của một cuộc điều tra xã hội 
học  

- Đạo đức trong nghiên cứu xã hội học 

2. Kĩ năng 
- Nhận diện được các vấn đề xã hội và hình thành nên một đề tài nghiên cứu xã hội học   

- Thiết kế đề cương, chương trình nghiên cứu một đề tài xã hội học       

- Thực hành thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính  
- Viết báo cáo khoa học  

- Vận dụng các kĩ năng đã học vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân, đặc biệt là kĩ năng phỏng vấn để thu thập thông tin. 

3. Thái độ 
- Thấy cần thiết một cách thức làm việc mang tính logic và khách quan như đặc điểm của nghiên cứu khoa học mà người nắm vững các 

phương pháp và kĩ thuật điều tra xã hội học phải luôn tôn trọng.  

- Thận trọng khi làm việc với thông tin, luôn đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy và tính đại diện của thông tin trong các bài viết của mình. 

4. Năng lực 

- Hình thành, phát triển thói quen và năng lực tự nghiên cứu  

- Năng lực thuyết trình, thảo luận, phản biện  
- Năng lực làm việc độc lập và năng lực làm việc nhóm  

- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp và đời sống 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

97 Kĩ năng viết tin, 
bài 

1. Kiến thức 
- Hiểu và vận dụng được đặc trưng cơ bản, đối tượng phản ánh của thông tin báo chí, đặc điểm về bạn đọc của báo chí vào hoạt động 

viết tin, bài cho báo chí. 

- Hiểu và vận dụng được tri thức về tin tức, bài phản ánh vào quá trình tạo lập tin, bài cho báo chí.  
2. Kĩ năng 

- Phân tích, hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng viết tin, bài trong báo chí 
- Giải quyết vấn đề học tập. 

- Tư duy sáng tạo 

3. Thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong viết tin, bài phản ánh 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

4. Năng lực  
- Năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

98 Kĩ năng tổ chức sự 

kiện 

1. Kiến thức 

- Biết, hiểu được kiến thức cơ bản về lí luận và kĩ năng tổ chức sự kiện: khái niệm, phân loại, những điều cần chú ý,..... 

- Phân tích, lý giải về phương diện tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, sự kiện văn hóa tầm quốc gia và quốc tế.  … 
- Phân tích và tổ chức thành công các sự kiện … 

2. Kĩ năng 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học 
- Giải quyết vấn đề 

- Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm 

- Kĩ năng tự học 
- Kĩ năng thiết kế, tổ chức sự kiện  

- Kĩ năng thiết kế và tổ chức thành công sự kiện trong đời sống xã hội.  

3. Thái độ 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuât nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, 

đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. 
4. Năng lực  

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực thiết kế và tổ chức sự kiện  

- Năng lực ứng dụng CNTT trong quá trình tổ chức 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

99 Kĩ năng thuyết 
trình 

Kết thúc môn học,người học cần đạt được: 
1. Kiến thức 

- Hiểu được vai trò của kĩ năng thuyết trình.  

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuyết trình. 
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng và phương pháp xây dựng và tự tin thuyết trình. 

- Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học. 
- Kĩ năng làm việc độc lập hoặc kết hợp. 

3. Thái độ 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Kĩ năng thuyết trình có vai trò hỗ trợ người học tăng khả năng tự tin, hỗ trợ khả năng trình bày các vấn đề trước đám đông. 

4. Năng lực: 

- Năng lực tự tin. 
- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp  

- Năng lực thuyết trình trôi chảy 

2 HK7 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế       

1  Khóa luận tốt 

nghiệp 

        

2 Môn học thay thế          

  Hướng lựa chọn 1: Phần bắt buộc (Chọn 1 trong 2 môn):       

100 Văn học và các 
loại hình nghệ 

thuật 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 
1. Kiến thức 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, nghệ thuật tạo hình. Thấy được vai trò của nghệ thuật 

trong đời sống. 
- Hiểu được những vấn đề cơ bản về loại hình âm nhạc như: khái niệm, đặc trưng chất liệu, các thuộc tính của âm nhạc, hình tượng âm 

nhạc, các thể loại phổ biến… 

- Phân tích được sự liên quan mật thiết và sự tương tác giữa văn học với âm nhạc . 
- Khảo sát và phân tích được các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng giữa văn học và âm nhạc có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về nghệ thuật tạo hình như: chất liệu; các loại hình nghệ thuật tạo hình; các yếu tố tạo hình; đặc trưng 

của hình tượng trong nghệ thuật tạo hình. 
- Nắm bắt được mối quan hệ giữa văn học với nghệ thuật tạo hình: sự tương đồng, sự khác biệt giữa chúng. 

- Phân tích được tính tạo hình trong văn học về các phương diện như: vị trí, chức năng, biểu hiện, các phương thức và biện pháp tạo 

hình trong văn học. 
- Thấy được sự ảnh hưởng của văn học đến nghệ thuật tạo hình và ngược lại. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Giải quyết vấn đề học tập 
- Tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo về các loại hình nghệ thuật dựa trên nền tảng của những loại hình nghệ thuật 
khác. 

-  Kỹ năng thuyết trình 

3. Thái độ 
- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo  
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực cảm thụ văn học và các loại hình nghệ thuật khác 

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 
- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật 

- Năng lực sáng tạo nghệ thuật 

- Năng lực giáo dục 
- Năng lực thích ứng hoàn cảnh 

- Năng lực tổ chức hoạt động, sự kiện 

101 Những vấn đề cơ 

bản và hiện đại của 
lý luận văn học 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được : 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lí luận văn học như: 
  - Đối tượng, nội dung đặc thù của văn học, những vấn đề liên quan đến hình tượng nghệ thuật trong văn học như: Khái niệm, đặc điểm, 

ý nghĩa… 

- Nắm được chức năng, giá trị của văn học, ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của văn học đối với đời sống. 

- Thấy được văn học là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có khả năng khai thác riêng biệt đối với đời sống, khả năng khai thác riêng đó 

xuất phát từ chính chất liệu ngôn từ. 

- Nắm được khái niệm tác phẩm văn học, mối liên hệ và sự khác biệt giữa văn bản văn học với tác phẩm văn học, các yếu tố trong cấu 
trúc nội tại của tác phẩm văn học. 

- Nắm được cách phân chia thể loại và những đặc điểm của một số thể loại chính. 

- Nắm được một số khái niệm như : phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật, trào lưu, kiểu sáng tác, những  nguyên tắc sáng tác 
của một số phương pháp sáng tác nổi bật trong tiến trình văn học. 

2. Kĩ năng 

- Nghiên cứu khoa học 
- Giải quyết vấn đề học tập 

- Kỹ năng thuyết trình 
- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng khai thác và xử lí thông tin 

- Kỹ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học 
- Kỹ năng lập kế hoạch học tập, công tác 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

- Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo  

- Tự giác trong học tập 
4. Năng lực: 

Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau : 

- Năng lực giải quyết các tình huống trong học tập 
- Năng lực cảm thụ văn học  

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực tự học 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Năng lực đánh giá thẩm bình nghệ thuật 
- Năng lực dạy học 

- Năng lực giáo dục 

- Năng lực giao tiếp 

    Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn):       

102 Ngôn ngữ với văn 

chương 

1. Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, ngôn ngữ học và văn học, về các đặc trưng của 

ngôn ngữ văn chương.  

2. Kỹ năng: Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học  
3. Thái độ: Rèn luyện cho người học ý thức cần cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu về ngôn ngữ văn chương. Bồi dưỡng thái 

độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt  
4. Năng lực: Hình thành năng lực tư duy, sáng tạo và nâng cao năng lực cảm thụ ngôn ngữ văn chương trong học tập, nghiên cứu 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

103 Tiếp cận tác phẩm 

văn học Việt Nam 
hiện đại từ đặc 

trưng thể loại 

1. Kiến thức: Nắm vững kiến thức lí luận chung về văn học Việt Nam hiện đại và các thể loại trong văn học Việt Nam hiện đại; Nắm 

vững hệ thống thể loại và hệ thống tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại được dạy học trong nhà trường PT. 
2. Kĩ năng: Kĩ năng tiếp cận, giải mã tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại từ đặc trưng thể loại; Kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập; 

Kĩ năng tư duy sáng tạo (kĩ năng trình bày: nói, viết; khẳng định, phản biện… trước các ý kiến, nhận định về tác phẩm văn học). 

3.Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập;Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 
Hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được gửi gắm qua tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại. 

4. Năng lực 

- Phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập trên lớp, tự học, tự nghiên cứu… 
- Phát huy năng lực hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm. 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Hướng lựa chọn 2:       

  Phần bắt buộc (Chọn 1 trong 2 môn):       

104 Truyền thông Việt 
Nam trong bối 

cảnh toàn cầu hóa 

Sau khi học xong, SV cần đạt những mục tiêu: 
1. Kiến thức 

- Hiểu được những kiến thức cần yếu về báo chí và những vấn đề toàn cầu hóa đặt ra đối với báo chí. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả 

năng viết tức thời về bất cứ một sự kiện, hiện tượng hay một con người nào đó cho bất cứ một loại hình báo chí nào. 
- Trình bày được các chức năng và các nguyên tắc hoạt động của báo chí trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời hiểu được báo chí như 

một loại hình truyền thông đại chúng với những đặc trưng cơ bản của nó. 

2. Kĩ năng 
- Biết cách sử dụng ngôn ngữ báo chí như một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin trong thời đại toàn cầu hóa. 

- Biết ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ học vào các công tác thực hành viết và tổ chức các loại hình văn bản báo chí đáp ứng với yêu cầu 

mà toàn cầu hóa đặt ra đối với báo chí. 
- Biết cách kiểm tra chất lượng các sản phẩm báo chí (của bản thân hay của đồng nghiệp): biên tập bản thảo, đọc morasse, đọc soát, đọc 

thẩm định, đọc đính chính...). 

3. Thái độ 
Có ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ sự phong phú, nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt trong báo chí, đặc biệt là trong thời đại toàn 

cầu hóa, bùng nổ thông tin báo chí hiện nay. Từ đó có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của 

môn học trong việc lĩnh hội và tạo lập văn bản báo chí. 
4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù) 

- Những năng lực chung: Rèn luyện hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm, năng lực tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 
(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn 

luyện cho người học kĩ năng tổ chức, thực hiện công việc của người làm công tác báo chí truyền thông. 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

105 Báo chí trong thời 
đại toàn cầu hóa 

1. Kiến thức 
- Hiểu được những kiến thức cần yếu về báo chí và những vấn đề toàn cầu hóa đặt ra đối với báo chí. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả 

năng viết tức thời về bất cứ 

một sự kiện, hiện tượng hay một con người nào đó cho bất cứ một loại hình báo chí nào. 
- Trình bày được các chức năng và các nguyên tắc hoạt động của báo chí trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời hiểu được báo chí như 

một loại hình truyền thông đại chúng với những đặc trưng cơ bản của nó. 

2. Kĩ năng 

4 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Biết cách sử dụng ngôn ngữ báo chí như một phương tiện hàng đầu để truyền tải thông tin trong thời đại toàn cầu hóa. 
- Biết ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ học vào các công tác thực hành viết và tổ chức các loại hình văn bản báo chí đáp ứng với yêu cầu 

mà toàn cầu hóa đặt ra đối với báo chí. 

- Biết cách kiểm tra chất lượng các sản phẩm báo chí (của bản thân hay của đồng nghiệp): biên tập bản thảo, đọc morasse, đọc soát, đọc 
thẩm định, đọc đính chính...). 

3. Thái độ 

Có ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ sự phong phú, nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt trong báo chí, đặc biệt là trong thời đại toàn 
cầu hóa, bùng nổ thông tin báo chí hiện nay. Từ đó có thái độ tích cực, yêu thích và say mê môn học, thấy được tính ứng dụng cao của 

môn học trong việc lĩnh hội và tạo lập văn bản báo chí. 

4. Năng lực  
- Những năng lực chung: Rèn luyện hợp tác trong hoạt động thảo luận nhóm, năng lực tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. 

- Những năng lực đặc thù: Môn học rèn luyện cho người học những năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp, phát triển năng lực tư duy 

(các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu được rèn luyện thường xuyên). Đặc biệt, môn học còn rèn 

luyện cho người học kĩ năng tổ chức, thực hiện công việc của người làm công tác báo chí truyền thông. 

  Phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn):       

106 Xuất bản và xu 
hướng xuất bản 

hiện đại 

Kết thúc môn học, SV cần đạt được: 
1. Kiến thức 

Nắm được những kiến thức về ngành xuất bản thế giới và Việt Nam, đó là: Lịch sử ra đời và phát triển của xuất bản (Thế giới và Việt 

Nam). Vị trí, vai trò của xuất bản trong chính trị, kinh tế, văn hoá và đời sống xã hội Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về xuất bản. 
Các công đoạn trong quy trình xuất bản; Sự phối hợp của nhiều lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động xuất bản 

Thành tựu của xuất bản (Thế giới và Việt Nam); Nắm được những kiến thức về xu hướng của hoạt động xuất bản: 

Bối cảnh mới của hoạt động xuất bản; Chiều hướng phát triển của xuất bản những năm gần đây; Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh mới 
2. Kĩ năng 

Vận dụng kiến thức về xuất bản và xu hướng xuất bản vào việc thực hành một số nhiệm vụ, tình huống học tập cũng như giúp hình 

thành những kĩ năng cho một người có thể theo nghề xuất bản trong tương lai. 

3. Thái độ 

Từ việc hiểu rõ về ngành Xuất bản, sinh viên có ý thức, suy nghĩ và định hướng một cách đúng đắn về sự lựa chọn nghề nghiệp của 

mình trong tương lai: có nên chọn nghề xuất bản không, vì sao; có phù hợp với những sở trường, năng lực bản thân không. Và khi đã có 
một sự lựa chọn đúng đắn, sinh viên sẽ biết cần phải làm gì để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nếu như làm nghề xuất bản. 

4. Năng lực 

Môn học này giúp sinh viên hình thành được những năng lực như năng lực tự học, giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp 
tác, năng lực giao tiếp và năng lực ngôn ngữ 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

107 Tác phẩm và thể 

loại truyền thông 

1. Kiến thức 

 Sinh viên có thể trình bày được đặc trưng của các thể loại văn học thông dụng và thường được dùng để truyền thông như: bút ký, hồi 

ký, du ký, nhật ký, phóng sự, ký sự, tùy bút, tự truyện, tạp văn, bút ký chính luận; tiểu luận; assay... 
Sinh viên so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các thể loại thuộc ký văn học với ký báo chí để từ đó có thể vận dụng đặc trưng 

của các thể loại văn học trên vào các hoạt động truyền thông. 
2. Kĩ năng 

Nghiên cứu khoa học 

Giải quyết vấn đề học tập 
Tư duy sáng tạo819 

Kỹ năng thuyết trình 

Kĩ năng viết báo 
Kĩ năng truyền thông 

3. Thái độ 

Nghiêm túc, cầu thị trong học tập 
Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập. 

Trách nhiệm, khát khao học tập, đam mê sáng tạo 

4. Năng lực 
Năng lực nhận diện và phân tích đặc trưng của các thể loại văn học 

Năng lực hợp tác 

3 HK8 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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Năng lực sáng tạo nghệ thuật 
Năng lực giao tiếp 

Năng lực tự chủ và tự học 

Năng lực phản biện 
Năng lực truyền thông 

Năng lực viết báo 

15.4 Thạc sĩ Lí luận văn học       

I Các môn chung   12     

1 Triết học  1. Kiến thức: 
- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 
kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 
đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 
triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4   Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong 

môn học này cần đạt được một số mục tiêu sau: 
1. Kiến thức: 

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: 

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 
Future Simple, going to 

- Questions, question words 

- Auxiliary verbs, Action & State verbs 
- Verb patterns 

- Modal verbs:  

+ Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should 
+ Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been 

- Passives 

- Conditionals 
- Reported speech 

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ 

5 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 
chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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bản về từ và từ loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-
word verbs, base and strong adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with 

birth, marriage and death. 

2. Kỹ năng: 
 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc 

hiểu các tài liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này. 

3. Thái độ:   
 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động. 

3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 
năng dạy học hiện 

đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực 
2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Các môn cơ sở Việt Nam (Lý luận chính trị 4) 18     

  Các môn cơ sở bắt buộc 9     

4 Thi pháp học Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu : 

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 

  + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại 
  + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học  

Kỹ năng: 

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả. 
- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...) 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 
học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 

học 

Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn 

học, Về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự 

chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 
Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 

Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân 

tộc 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 
tác phẩm văn học 

Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 

Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu Về tác gia và tác phẩm văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn cơ sở tự chọn (Chọn 3 trong 9 môn) 9     

7 Môn Ngữ văn 
trong nhà trường 

phổ thông 

Kiến thức: Giúp học viên nắm được  
+ Những vấn đề lý luận đổi mới, hiện đại về CT, SGK môn Ngữ văn; PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực;  

+ Quan điểm khoa học về vấn đề văn học nhà trường và ứng dụng CNTT trong môn Ngữ văn. 

Kỹ năng:  
+ Phân tích, so sánh nội dung, CT môn học. 

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường.  

Năng lực : Góp phần bồi dưỡng  
+ Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học. 

+ Năng lực dạy học ngữ văn. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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8 Tiếp nhận văn học  Kiến thức: 

 - Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn 

học với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt 

động tiếp nhận văn học. 
- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu. 

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 

phương pháp song song. 
 Kỹ năng:  

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận 

khác nhau. 
- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua 

lịch sử tiếp nhận). 

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 

- Phát triển năng lực hợp tác  

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 
 Thái độ : 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy 
văn học . 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Những vấn đề lý 

luận của văn học 

so sánh 

1. Kiến thức:  

+ Trang bị cho học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản  

 nhất về lý luận của văn học sánh. 
+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lý 

 luận cơ bản trên. 

2.Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 

một cách có hiệu quả. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Các thể loại văn 

xuôi tự sự trung 

đại Việt Nam 

1. Kiến thức 

  Học viên nắm được các tri thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự như Truyện ngắn, Tiểu thuyết chương hồi, ký của văn học trung 

đại Việt Nam (quá trình hình thành phát triển của thể loại, đặc điểm nội dung, thi pháp thể loại); vận dụng những tri thức có được để có 
thể nghiên cứu, giảng dạy các thể loại văn xuôi tự sự trung đại tốt hơn. 

 Gợi mở những vấn đề về văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại. 

2. Kỹ năng 
 Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi tiếp cận tác phẩm văn học cụ thể; nắm được đặc trưng của các thể loại văn xuôi tự 

sự Việt Nam thời trung đại. 

 Giúp học viên rèn luyện thêm những thao tác trong tư duy khoa học, hữu ích cho công việc giảng dạy, nghiên cứu văn học.   
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...)  

 Người học có thái độ, tình cảm trân trọng giá trị văn học trung đại của dân tộc. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Văn xuôi Việt 
Nam sau năm 1975 

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về văn xuôi Việt Nam từ sau 1975 đến nay; Thấy được những 
cách tân cơ bản về tư duy tự sự và hình thức nghệ thuật của mảng văn học này trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam.  

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tiểu thuyết Minh – 
Thanh 

1. Kiến thức: Hình thành cho học viên hệ thống kiến thức toàn diện về tiểu thuyết Trung quốc, đặc biệt là giai đoạn Minh C27; thấy 
được những phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng của tiểu thuyết cổ điển  trong tiến trình lịch sử tiểu thuyết Trung Hoa. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử, đặc biệt là văn học sử 
Trung Hoa. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Tiểu thuyết Nga 

thế kỉ XIX - XX 

1. Kiến thức: 

+ Nắm được đặc trưng thể loại tiểu thuyết, bối cảnh hình thành, diện mạo và thành tựu của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX, các 
khuynh hướng cơ bản và thành tựu của tiểu thuyết Nga thế kỉ XX. 

+ Nắm được tiến trình phát triển của tiểu thuyết hiện thực Nga nói riêng và văn học Nga nói chung thế kỷ XIX, thế kỉ XX, đặc sắc nghệ 

thuật tiểu thuyết hiện thực Nga qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu. 
 + Trang bị các kiến thức về lý luận và lý thuyết nghiên cứu văn học. 

2. Kĩ năng: 

+ Có kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích văn bản nghệ thuật một cách chính xác, khách quan, khoa học; 
+ Có kĩ năng tự tìm kiếm và lựa chọn những vấn đề nghiên cứu trước mắt và lâu dài v.v.. 

3.  Mục tiêu khác: 

+ Yêu thích môn học và ngành học; 
+ Có thái độ trân trọng đối với những sáng tạo nghệ thuật đó trở thành di sản văn hóa tinh thần chung của nhân loại, biết vận dụng, so 

sánh, liên hệ với các nền văn học khác và với nền văn học dân tộc. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Tiểu thuyết Mỹ thế 
kỷ XIX-XX 

1.Kiến thức: Hình thành ở học viên  kiến thức cơ bản về văn học Mỹ, những xu hướng nghệ thuật chính của văn học Mỹ thế kỷ XIX- 
XX;  đóng góp mang tính cách tân của một số tác gia đối với tiểu thuyết và với văn học Mỹ. 

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Tiểu thuyết Pháp 
thế kỉ XIX - XX 

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên những kiến thức cơ bản về tiểu thuyết  và tiểu thuyết Pháp thế kỷ XIX, XX. Đóng góp có ý nghĩa 
cách tân của những tài năng độc đáo của tiểu thuyết đối với nền văn học Pháp và văn học thế giới. 

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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16 C. Marc - Ph. 

Enghels - V. I. 
Lenin – ĐCSVN 

và những vấn đề lý 

luận văn nghệ 

1. Kiến thức:  

Nắm được quan điểm macxít – lêninít về mối quan hệ giữa văn học và đời sống xã hội; vai trò của thế giới quan và tài năng đối với sáng 
tạo nghệ thuật; tính khuynh hướng; tính dân tộc, tính người trong văn học; đặc trưng của văn học; tiếp nhận văn học; kế thừa tiếp thu di 

sản văn hóa quá khứ xây dựng nền văn hóa mới; sự vận dụng các quan điểm macxít – lêninít trong đường lối văn hóa – văn nghệ của 

Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay. 
2. Kỹ năng:  

+ Thấm nhuần các quan điểm macxít – lêninít phân tích các hiện tượng văn học và các vấn đề chủ yếu của văn học Việt Nam xưa và 

nay. 
+ Chuyên cần thâm nhập, quán triệt, quan điểm lý luận cơ bản của lý luận văn nghệ macxít – lêninít, đối thoại dân chủ và bình đẳng với 

các quan điểm khác. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Văn học, một loại 
hình nghệ thuật 

1. Kiến thức: Giúp học viên nắm được văn chương là một loại hình đặc biệt, lấy ngôn từ làm phương tiện thể hiện. Văn chương cũng 
như các loại hình nghệ thuật khác đều nhằm những mục tiêu chung là Chân – Thiện – Mỹ. Nét khác biệt của văn chương so với các loại 

hình nghệ thuật khác bắt nguồn từ phương tiện xây dựng hình tượng nghệ thuật vừa là đối tượng miêu tả. Văn chương có khả năng tổng 

hợp độc đáo, chiếm lĩnh ý thức của con người, hướng tới sự cảm thụ ngoài giác quan, phát huy tư tưởng phong phú của người đọc. Thế 
giới hình tượng phi vật thể của văn chương phát huy sức mạnh kỳ diệu của nó trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu tinh thần của các 

tầng lớp người đọc rộng rãi.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức nói trên vào việc phân tích văn bản tác phẩm cùng các biện pháp sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật trong 
các tác phẩm văn chương xuất sắc. 

18 Loại thể văn học 

và vấn đề nghệ 
thuật xây dựng 

nhân vật 

1.Kiến thức:  

 Giúp cho học viên nắm hiểu sâu sắc các mối quan hệ : 
+ Loại thể văn học và kiểu khai thác nghệ thuật của nó đối với đời sống 

+ Loại thể văn học và những đặc điểm chung của loại nhân vật 

+ Loại thể văn học và nghệ thuật xây dựng nhân vật 
2. Kỹ năng: 

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Phê bình văn học 1. Kiến thức: Nắm được phê bình văn học là một hình thái tiếp nhận văn học đặc biệt, vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Phê 

bình văn học là nhân tố quan trọng tác động tới tất cả các khâu của quá trình sáng tạo, giao tiếp nghệ thuật. 

Quá trình văn học với các quy luật phát triển; tác phẩm văn học; bản lĩnh sáng tạo và phong cách nghệ thuật của nhà văn là những 
phương diện khách quan chi phối cấu trúc và nội dung của phương pháp phê bình. 

Có phương pháp tiếp cận phê bình, đánh giá tác phẩm với những hệ tiêu chí khác nhau nhằm khám phá tư tưởng thẩm mỹ, cấu trúc văn 

bản và thế giới nghệ thuật được tác giả sáng tạo, ý nghĩa của tác phẩm trong sự tiếp nhận của các loại công chúng. Phê bình đòi hỏi tính 
chuyên nghiệp cao, khách quan, công tâm, hướng văn học tơi những giá trị cao đẹp của Chân- Thiện- Mỹ. 

2. Kỹ năng: Biết vận dụng các phương pháp phê bình chủ yếu để phê bình một tác phẩm, tác giả cụ thể. Bài phê bình phải đảm bảo có 

chất văn, sinh động, hấp dẫn. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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20 Thơ và một số 

quan niệm về thơ 

Việt Nam hiện đại 

1.Kiến thức:  

+ Trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thơ và nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thơ Việt Nam hiện đại. 

2. Kỹ năng: 
Xây dựng cho học viên phương pháp, biết vận dụng những vấn đề lý thuyết về quan niệm thơ để nghiên cứu thực tiễn thơ ca Việt Nam 

hiện đại (Khuynh hướng, trào lưu, tác giả, tác phẩm…) 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học . 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Lý luận và lịch sử 
văn học kịch Việt 

Nam thế kỷ XX 

1. Kiến thức: 
+ Trang bị cho người học nắm được và hiểu thêm lịch sử hình thành và phát triển của kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ như một thể loại 

văn học trong tiến trình chung của văn học Việt Nam. 

+ Trang bị cho người học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn đề cơ bản nhất của lý luận văn học kịch. 
+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh những vấn đề lý luận cơ bản trên. 

2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu 

quả. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Lý luận tiểu thuyết 
Việt Nam hiện đại 

1. Kiến thức:  
+ Môn học trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thể loại, đồng thời qua đó nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thực 

tiễn tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. 

2. Kỹ năng: 
Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn, một tác giả hay một tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam hiện 

đại . 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 
+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học . 

23 Chủ nghĩa cấu trúc 
và hướng nghiên 

cứu 

1. Kiến thức:  
Môn học giúp cho học viên nắm hiểu được và ứng dụng đúng mức một số thành tựu của chủ nghĩa cấu trúc vào việc nghiên cứu văn học 

của mình xung quanh các bình diện : 

+ Cấu trúc luận trong việc nghiên cứu văn học. 
+ Các phạm trù chủ yếu của văn bản học và cách thức phân tích văn bản học. 

+ Những tư tưởng mới về lý luận – phê bình văn học và sự ứng dụng chúng vào việc nghiên cứu, giảng dạy văn học dân tộc. 

2. Kỹ năng: 
Xây dựng cho học viên phương pháp, biết sử dụng các kiến thức về chủ nghĩa cấu trúc  vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một 

cách có hiệu quả. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các  kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Vấn đề chủ nghĩa 

hiện thực trong 

văn học Việt Nam 

1. Kiến thức : Môn học giúp cho học viên nắm hiểu được ; 

+ Những vấn đề bản chất của chủ nghĩa hiện thực 

+ Sự độc đáo của chủ nghĩa hiện thực trong các giai đoạn phát triển của VHVN 
+ Những giá trị nổi bật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt nam 

2. Kỹ năng : Xây dựng cho học viên phương pháp, cách áp dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 

một cách có hiệu quả. 
3. Các mục tiêu khác: 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học . 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Những vấn đề về 

phong cách nghệ 

thuật 

1. Kiến thức:  

+ Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về phong cách sáng tạo trong văn học như: thuật ngữ; khái niệm; các nhân tố quy 

định phong cách; dấu hiệu biểu hiện phong cách... 
+  Tìm hiểu sự độc đáo về phong cách nghệ thuật ở một số nhà văn Việt Nam hiện đại từ việc ứng dụng lý thuyết phong cách nghệ thuật 

cá nhân nhà văn. 

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh những vấn đề lý luận cơ bản trên. 
2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên  phương pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận về phong cách đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học một cách có hiệu quả. 
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 
+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học . 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Chủ nghĩa hậu 

hiện đại 

1. Kiến thức:  

+ Trang bị cho ngư¬ời học có được những nhận thức rõ ràng, có hệ thống về những vấn đề chủ chốt, cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện đại 
trong văn học, những tác động, ảnh hưởng (kể cả tích cực lẫn tiêu cực) của nền văn học này trên quê hương của chúng (châu Âu và châu 

Mỹ) cũng như ở một số quốc gia khác trong đó có Việt Nam. 

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề cơ bản trên. 
2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên  phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả. 
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

 Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Luận văn   10     

  Tổng cộng   60     
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  Thạc sĩ Lí luận văn học (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

STT Học phần Mục đích môn học Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trìn

h 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 Triết học 1.Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội - nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 
triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

2. Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các 

chuyên ngành khoa học xã hội - nhân văn ở trình độ sau đại học.  

4 HK 
1 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh         

II Các môn cơ sở 20     

II.1 Bắt buộc 12     

3 Thi pháp học - Trên cơ sở cung cấp các tri thức cơ bản về thi pháp học, học phần hướng tới bồi dưỡng năng lực  
bao quát, cập nhật kịp thời các thành tựu, các xu hướng nghiên cứu quan trọng của thi pháp học. 

- Phát triển năng lực ứng dụng các hướng tiếp cận của thi pháp học đồng thời phổ biến kết quả nghiên cứu thu được trong các hội thảo, 

tạp chí khoa học chuyên ngành; năng lực tổ chức các hoạt động khoa học với chủ đề thi pháp học nói riêng và các vấn đề trong nghiên 
cứu văn học nói chung.  

3 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Ngôn ngữ và văn 
học 

-Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các 
đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. 

-Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng 

tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 

-Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương, từ đó rút ra những hệ quả cần thiết cho 

việc phân tích, giảng dạy ngôn ngữ và văn học trong nhà trường. 

3 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 

tác phẩm văn học 

- Phát triển năng lực nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.  

- Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại. 

3 HK 

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Xu thế quốc tế về 

nghiên cứu ngôn 
ngữ và văn học 

trong nhà trường 

- Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải được những vấn đề về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường của một số nước có 

nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và bối cảnh hội nhập quốc tế. 
- Phát triển năng lực vận dụng các kết quả nghiên cứu quốc tế về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường vào việc đổi mới giáo dục ngữ 

văn ở trường phổ thông. 

3 HK 

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Tự chọn (chọn 4 trong 9 học phần) 8     

7 Ứng dụng lý 
thuyết lý luận văn 

học vào xây dựng 

chương trình và 
giảng dạy môn 

Ngữ văn ở trường 

Phổ thông 

- Phát triển kĩ năng ứng dụng các vấn đề tri thức cơ bản của lí luận văn học vào hoạt động thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá các 
hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. 

- Bồi dưỡng năng lực vận dụng tri thức lí luận văn học vào phát triển chương trình, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông 

2 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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8 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

nước ngoài ở 

trường phổ thông 

- Phát triển năng lực tiếp nhận văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông từ các định hướng tiếp cận và giảng dạy cơ bản. 
- Phát triển năng lực vận dụng những tri thức văn học nước ngoài vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học nước ngoài trong nhà 

trường phổ thông. 

2 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Tiếp nhận văn học - Cập nhật xu hướng hiện đại trong nghiên cứu lý luận văn học 

- Phổ biến kết quả nghiên cứu trong các hội thảo/ tạp chí khoa học chuyên  

- Tổ chức các sinh hoạt học thuật chuyên ngành 

2 HK 

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Những vấn đề lý 

luận của văn học 
so sánh 

- Phát triển năng lực bao quát, cập nhật kịp thời các thành tựu, các xu hướng nghiên cứu chính của văn học so sánh. 

- Phát triển năng lực ứng dụng các hướng tiếp cận của văn học so sánh, đồng thời công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo, tạp chí 
khoa học chuyên ngành; bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động khoa học về văn học so sánh nói riêng và các vấn đề trong nghiên 

cứu văn học nói chung. 

2 HK 

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 

- Vận dụng được những tri thức văn học văn học Việt Nam vào nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn 

- Vận dụng tốt những tri thức chuyên sâu, hiện đại về lí luận văn học để cải tiến các hoạt động chuyên môn theo hướng cập nhật, hiện 
đại. Từ đó có khả năng dẫn dắt về chuyên môn được đào tạo. 

2 HK 

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Văn xuôi lãng mạn 
và văn xuôi hiện 

thực giai đoạn 

1930-1945 

-Có khả năng vận dụng được tri thức về văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn nghiên cứu thể loại văn xuôi trong tiến 
trình vận động của văn học Việt Nam.  

-Có khả năng vận dụng được tri thức về văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn giảng dạy thể loại văn xuôi trong tiến 

trình vận động của văn học Việt Nam. - 

2 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Đổi mới thơ Việt 
Nam sau 1975 

-Phát triển năng lực tiếp nhận, phân tích và đánh giá được nhu cầu cũng như những đổi mới của thơ Việt Nam sau 1975.  
-Vận dụng được những tri thức văn học văn học Việt Nam hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy thơ Việt Nam sau 1975. 

2 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Những vấn đề hiện 

đại của ngôn ngữ 

học ứng dụng 

-Có năng lực tìm hiểu, xây dựng chính sách ngôn ngữ trong giáo dục 

-Có năng lực vận dụng các kiến thức của ngôn ngữ học ứng dụng vào vấn đề dạy và học ngôn ngữ trong nhà trường 

-Có năng lực vận dụng kiến thức các vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn 
ngữ và pháp luật.v.v… vào thực tiễn đời sống 

-Có năng lực phát hiện, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng 

2 HK 

2 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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16 Ngôn ngữ nghệ 

thuật 
-Phát triển năng lực ngôn ngữ (về các nội dung nghiên cứu về ngôn ngữ nghệ thuật: cơ sở tiếp cận, bản chất, chức năng và đặc trưng của 
ngôn ngữ nghệ thuật) 

-Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngôn ngữ nghệ thuât vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

2 HK 
2 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III Các môn chuyên ngành 21     

III.1 Bắt buộc 12     

17 Chủ nghĩa Marx và 

nghiên cứu văn 
học 

-Cập nhật được những xu hướng và thành tựu nghiên cứu của lí luận văn học Mac-xit.  

-Ứng dụng lí luận văn học Mac-xít vào giảng dạy và nghiên cứu văn học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Văn học và các 
loại hình nghệ 

thuật 

-Bồi dưỡng năng lực phổ biến tri thức khoa học và tổ chức hội nghị khoa học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật. 
-Phát triển năng lực giảng dạy và hướng dẫn khoa học lí luận văn học tại các cơ sở đào tạo từ việc ứng dụng mối quan hệ giữa văn học 

và các loại hình nghệ thuật. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Loại thể văn học 
và vấn đề nghệ 

thuật xây dựng 

nhân vật 

-Cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới về lí luận liên quan đến nhân vật văn học. 
-Ứng dụng các lí thuyết tiên tiến và hiện đại về nhân vật văn học vào nghiên cứu và giảng dạy văn học ở các cơ sở đào tạo.- 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Các trường phái 

nghiên cứu văn 

học 

-Cập nhật được thành tựu của các trường phái nghiên cứu văn học.  

-Vận dụng được tri thức về các trường phái nghiên cứu văn học để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tiễn. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III.2 Tự chọn (Chọn 3 trong 11 học phần) 9     

21 Thơ Việt Nam 

hiện đại từ góc 
nhìn thể loại 

-Phát triển năng lực bao quát, cập nhật kịp thời các thành tựu, các xu hướng nghiên cứu quan trọng về thơ Việt Nam hiện đại từ góc nhìn 

thể loại.  
-Phát triển năng lực ứng dụng các hướng nghiên cứu về thơ Việt Nam hiện đại, đồng thời phổ biến kết quả nghiên cứu thu được trong 

các hội thảo, trên các tạp chí khoa học chuyên ngành; bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động khoa học về thơ Việt Nam hiện đại nói 

riêng, thơ ca nói chung. 

3 HK 

3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Lý luận và lịch sử 
văn học kịch Việt 

Nam đầu thế kỉ 

XX 

-Cập nhật xu hướng hiện đại trong nghiên cứu lý luận văn học 
-Tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học về lý luận văn học tại các cơ sở đào tạo 

-Tư vấn, tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

3 HK 
3 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Lý luận tiểu thuyết 

Việt Nam hiện đại 

-Cập nhật xu hướng hiện đại trong nghiên cứu lý luận văn học. 

-Tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học về lý luận văn học tại các cơ sở đào tạo.  
-Tư vấn, tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

3 HK 

3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Vấn đề chủ nghĩa 
hiện thực trong 

văn học Việt Nam 

-Phát triển năng lực bao quát, cập nhật kịp thời các thành tựu, các xu hướng nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực trong văn học nói chung, 
văn học Việt Nam nói riêng. 

-Phát triển năng lực ứng dụng các hướng nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam và văn học nước ngoài vào thực 

tiễn nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

3 HK 
3 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Chủ nghĩa hậu 
hiện đại 

- Cập nhật xu hướng hiện đại trong nghiên cứu lý luận văn học 
- Tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học về lý luận văn học tại các cơ sở đào tạo 

- Tư vấn, tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

3 HK 
3 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Kí hiệu học văn 

học 

- Cập nhật xu hướng nghiên cứu kí hiệu học trong lĩnh vực văn học 

- Phổ biến kết quả nghiên cứu trong các hội thảo/ tạp chí khoa học chuyên ngành 

- Tổ chức các sinh hoạt học thuật chuyên ngành. 

3 HK 

3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

27 Diễn ngôn văn học 

và thực hành phân 

tích diễn ngôn 

- Cập nhật xu hướng nghiên cứu diễn ngôn trong văn học 

- Xác định được hướng nghiên cứu diễn ngôn văn học 

- Vận dụng thành thạo lý thuyết diễn ngôn và phương pháp nghiên cứu diễn ngôn vào nghiên cứu văn học 

3 HK 

3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Lý luận văn học và 

đọc hiểu văn bản 
văn học 

- Cập nhật những thành tựu mới liên quan đến lý luận văn học 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo 
- Tư vấn, tổ chức, quản lý và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học. 

3 HK 

3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Tiểu thuyết Minh – 
Thanh từ góc nhìn 

thể loại 

- Phát triển năng lực vận dụng tri thức chuyên sâu về loại thể và tiểu thuyết Trung Quốc vào việc triển khai nghiên cứu và ứng dụng kết 
quả nghiên cứu vào thực tiễn 

- Phát triển năng lực vận dụng tri thức về tiểu thuyết Minh - Thanh từ góc độ thể loại trong hoạt động giảng dạy và hướng dẫn khoa học 

về lí luận văn học tại các cơ sở đào tạo. 

3 HK 
3 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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30 Văn xuôi tự sự 

trung đại Việt Nam 

từ góc nhìn thể loại 

- Vận dụng các lý thuyết lí luận vào nghiên cứu vào nghiên cứu và giảng dạy các thể loại văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam 
- Vận dụng tốt những tri thức chuyên sâu, hiện đại về lí luận văn học để cải tiến các hoạt động chuyên môn theo hướng cập nhật, hiện 

đại. Từ đó có khả năng dẫn dắt về chuyên môn được đào tạo. 

3 HK 
3 

Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Những cách tân về 

thể loại của văn 

xuôi Việt Nam sau 
1975 

- Phát triển năng lực tiếp nhận văn xuôi Việt Nam sau 1975. 

- Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về các thể loại văn xuôi Việt Nam sau 1975. 

3 HK 

3 

Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt 

nghiệp 

  10 HK4   

  TỔNG CỘNG: 60     

15.5 Thạc sĩ LL&PPDH Văn - TV      
  

I Các môn chung   14     

1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 
- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 

đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong 
môn học này cần đạt được một số mục tiêu sau: 

1. Kiến thức: 

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: 
- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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Future Simple, going to 
- Questions, question words 

- Auxiliary verbs, Action & State verbs 

- Verb patterns 
- Modal verbs:  

 + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should 

 + Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been 
  - Passives 

  - Conditionals 

  - Reported speech 
 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ 

bản về từ và từ loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-

word verbs, base and strong adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with 

birth, marriage and death. 

2. Kỹ năng: 
 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc 

hiểu các tài liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này. 

3. Thái độ:   
 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động. 

3 Chuương trình, 

Phương pháp và kỹ 

năng dạy học hiện 
đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 
bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Các môn cơ sơ   18     

  Các môn cơ sở bắt buộc 9     

4 Thi pháp học Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu : 
 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 

  + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại 

  + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học  
Kỹ năng: 

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...) 
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 

học 

Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn 

học, Về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự 

chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 
Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 

Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân 

tộc 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 

tác phẩm văn học 

Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 

Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu Về tác gia và tác phẩm văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các môn cơ sở tự chọn (chọn 3 trong 9 môn) 9     

7 Giáo dục Ngữ văn 

trong trường 
THPT theo tiếp 

cận năng lực 

Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được: 

- Kiến thức:  
+ Những vấn đề lí luận đổi mới, hiện đại về CT, SGK NV; PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực 

+ Quan điểm khoa học về vấn đề văn học nhà trường và ứng dụng CNTT trong môn Ngữ văn 

- Kỹ năng: 
+ Phân tích, so sánh nội dung, CT môn học 

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học nhà trường 
- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng 

+ Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học 

+ Năng lực dạy học Ngữ văn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Lí luận dạy học 
hiện đại 

- Kiến thức: Nắm được những cơ sở khoa học của các lý thuyết dạy học hiện đại; các xu hướng đổi mới hoạt động dạy học hiện nay và 
các PDH hiện đại cũng như phương hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học 

- Kĩ năng: Phân tích, nhận xét, đánh giá, hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức hoạt động dạy học; Ứng dụng PP, kĩ 

thuật và phương tiện dạy học mới vào tổ chức hoạt động dạy học hoặc quản lý hoạt động dạy học; Tìm hiểu, so sánh, đối chiếu các vấn 
đề lý luận về PPDH hiện đại và thực tiễn đổi mới PPDH hiện nay trong các loại hình trường. 

- Thái độ: Ý thức đúng đắn về tính cấp thiết của việc đổi mới tổ chức hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học; 

Có hứng thú học tập. có thái độ học tập khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, hợp tác trong quá trình học tập học phần, tích cực, chủ động, 
sáng tạo trong nghiên cứu, lựa chọn và sử dụng PPDH hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 
học giáo dục 

- Kiến thức: Giúp học viên nắm vững những hướng nghiên cứu cơ bản trong KHGD, PP nghiên cứu KHGD và những yêu cầu cơ bản 

trong NCKHGD 
- Kĩ năng: Hình thành các kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng tổ chức hoạt động NCKHGD 

- Thái độ: Học viên cần có thái độ tích cực tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập để có đủ năng lực hoàn thành 

luận văn tốt nghiệp   

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Những vấn đề 

nghiên cứu và 
giảng dạy VHVN 

sau 1975 ở nhà 

trường phổ thông 

- Kiến thức: Học viên cần nắm được: sự vận động và đổi mới của thơ Việt Nam sau 1975; những tìm tòi và cách tân của văn xuôi VN 

sau 1975: vài nét về nghiên cứu và phê bình trong văn học VN sau 1975 và những nguyên tắc cơ bản trong việc vận dụng các tri thức 
trên vào dạy học phần VHVN giai đoạn sau 1975 ở nhà trường phổ thông 

- Kĩ năng: Nghiên cứu văn học, đặc biệt là VHVN trong một giai đoạn mới, khác trước. Vận dụng những thành tựu nghiên cứu VHVN 

sau 1975 vào thực tiễn dạy học trong nhà trường. 
- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực nghiên cứu văn học; năng lực đọc hiểu văn học; năng lực đọc hiểu các tác phẩm văn chương 

sau 1975 ở nhà trường phổ thông. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Những vấn đề 
nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

nước ngoài 

- Kiến thức: Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn 
giảng trong chuong trình; Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn học nước ngoài. 

- Kĩ năng: Nâng cao năng lực cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình 

- Năng lực: Góp phần phát triển năng lực nghiên cứu văn học; năng lực đọc hiểu văn chương; năng lực tổ chức dạy học tác phẩm văn 
học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Tư tưởng, văn hóa 

phương Đông và 

vấn đề nghiên cứu, 
giảng dạy văn học 

trong nhà trường 

- Kiến thức: Nắm được những vấn đề cơ bản nhất của tư tưởng văn hóa phương Đông thời cổ trung đại với tư tưởng - văn hóa Ấn Độ 

(quan trọng nhất là tư tưởng - văn hóa Phật giáo), tư tưởng - văn hóa Trung Hoa (quan trọng nhất là tư tưởng - văn hóa Nho giáo, phần 

nào đó là tư tưởng - văn hóa Lão giáo); Thấy được những ảnh hưởng của tư tưởng - văn hóa Phật giáo, Nho giáo, lão giáo trong xã hội 
Việt Nam nói hcung, trong văn học trung đại Việt Nam nói riêng. 

- Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học từ chuyên đề để: Lý giải những hiện tượng văn học có mối quan hệ ảnh hưởng qua lại với tư 

tưởng - văn hóa phương Đông; Giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Ngữ văn 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực nghiên cứu liên ngành; nghiên cứu văn học; năng lực đọc hiểu văn chương (từ bình diện văn 
hóa) 

13 Thể loại văn học 

và ứng dụng trong 
dạy đọc hiểu văn 

học trong nhà 

trường 

- Kiến thức: Trang bị cho người học những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại về tác phẩm văn học và thể loại văn học 

- Kỹ năng: Vận dụng các Kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả 
- năng lực: năng lực nghiên cứu văn học: năng lực đọc hiểu văn học: năng lực cảm thụ thẩm mỹ 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14  Ngữ dụng học với 
việc dạy học Ngữ 

văn ở trường phổ 

thông 

- Kiến thức: Nâng cao nhận thức lí luận về những vấn đề cốt lõi của ngữ dụng học: quy chiếu, hàm ý, hành động ngôn từ và hội thoại: 
Hiểu được tinh thần của Ngữ dụng học như một phối cảnh lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ trong những tình huống giao tiếp cụ thể 

- Kĩ năng: Nâng cao kĩ năng vận dụng những tri thức về Ngữ dụng học vào việc phân tích tác phẩm văn chương 

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và dạy học Tiếng Việt 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Con đường đi vào 
thế giới nghệ thuật 

nhà văn và con 

đường dạy đọc văn 
ở trường phổ thông 

- Kiến thức: Nắm được lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu tác gia văn học của nền văn học VN hiện đại 
- Kĩ năng: Bước đầu vận dụng được lý thuyết nói trên vào việc nghiên cứu một số nhà văn VN hiện đại tiêu biểu 

- Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu văn học (nghiên cứu tác giả, tác phẩm văn học); năng lực tiếp nhận 

văn học; năng lực dạy đọc hiểu văn học ở trường phổ thông 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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16 Dạy đọc hiểu văn 

học ở trường phổ 
thông 

Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được: 

- Kiến thức:  
+ Nắm vững hệ thống lí thuyết về đọc hiểu TPVC và dạy đọc hiểu VBVC ở nhà trường phổ thông  

- Kỹ năng:  

+ Vận dụng những kiến thức lí thuyết nêu trên vào thực tiễn dạy học TPVC trong nhà trường  
- Năng lực:  

+ Trực tiếp bồi dưỡng năng lực đọc hiểu văn học; nhất là năng lực dạy đọc hiểu văn học ở trường phổ thông  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Văn bản và dạy tạo 

lập văn bản ở  
trường phổ thông 

Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được:  

- Kiến thức: Những hiểu biết cơ bản về văn bản và các loại văn bản cần dạy tạo lập trong nhà trường phổ thông. Quy trình dạy tạo lập 
- Kỹ năng: Nhận diện được các kiểu văn bản và biết cách tạo lập một văn bản 

- Năng lực: Bồi dưỡng năng lực tạo lập văn bản; năng lực dạy học tạo lập văn bản 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Dạy học Tiếng 
Việt theo định 

hướng phát triển 

năng lực giao tiếp 

Kiến thức:  
+  Trình bày và lý giải được những cơ sở khoa học của quan điểm giao tiếp giao tiếp, sự vận dụng quan điểm này vào dạy học Tiếng 

Việt 

+ Hệ thống phương pháp tổ chức học sinh học tiếng Việt ở trường phổ thông 
Kĩ năng: Biết cách vận dụng những tri thức nêu trên vào việc thiết kế dạy học tiếng Việt 

Năng lực: Bồi dưỡng năng lực giao tiếp; năng lực dạy học tiếng Việt 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Đổi mới kiểm tra, 

đánh giá môn Ngữ 

văn ở trường phổ 
thông theo hướng 

- Kiến thức: Giúp học viên hiểu được những khái niệm và những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá, đổi mới đánh giá, đổi mới đánh giá 

kết quả học tập môn Ngữ văn của học sinh ở trường phổ thông 

- Kỹ năng: Có kĩ thuật xây dựng được các bộ công cụ đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng đổi 
mới đánh giá 

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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phát triển năng lực 
của học sinh 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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20 Xây dựng và phát 

triển chương trình 
môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục; về chương trình môn ngữ 

văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam qua các thời kì lịch sử; về vấn đề phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 
trong bối cảnh mới 

- Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình 

- Năng lực: Quản lý và phát triển chương trình giáo dục, chương trình môn học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Công nghệ dạy học 
và ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học Ngữ 
văn 

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được cách thức xây dựng hoạt động hcoj tập cho học sinh khi dọc hiểu VBVH theo loại thể và các cách 
khai thác tiện ích của CNTT và truyền thông vào dạy học văn, làm cho hoạt động dạy học văn ở trường THPT dần dần được hiện đại 

hóa, mang lại hiệu quả cao, tương xứng với trình độ thời đại.  

- Kỹ năng: Biết cách thiết kế bài giảng điện tử môn văn. Sử dụng thành thạo CNTT vào dạy học văn 
- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực ICT; năng lực dạy học có ứng dụng CNTT 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Phát hiện và bồi 

dưỡng học sinh 

năng khiếu trong 
môn Ngữ văn 

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được những vấn đề lý luận về bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông 

- Kĩ năng: Nghiên cứu, điều tra, phân tích, tổng hợp, đánh giá.... Các phương diện, biểu hiện căn bản của học sinh giỏi môn Ngữ văn 

- Năng lực: Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Dạy học tác phẩm 

văn chương theo 

hướng học sinh là 
bạn đọc sáng tạo 

- Kiến thức: Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học TPVC theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Quan niệm về người  học sinh - bạn 

đọc sáng tạo trong nhà trường và hệ thống biện pháp phát huy vai trò bạn đọc sáng  tạo của học sinh trong giờ học TPVC 

- Kỹ năng: Tổ chức, hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách tích cực, sáng tạo 
 - Năng lực: Góp phần bồi dưỡng năng lực dạy học văn theo định hướng đổi mới 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Dạy học đối thoại 

trong giờ văn 

Kiến thức:  

+ Hiểu được nội dung khái niệm "Đối thoại" và vai trò, ý nghĩa quan trọng của nó đối với hệ thống lý thuyết cũng như thực tiễn dạy học 
văn 

+ Nắm được cơ sở lý luận của dạy học đối thoại, cách phân loại đối thoại và tính đối thoại trong tác phẩm và dạy học văn 

+ Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn và dạy học văn khi sử dụng lý thuyết đối thoại 
Kỹ năng: 

+ Biết vận dụng những thao tác nghiên cứu để tiếp cận và phân tích tác phẩm văn chương từ góc độ đối thoại 

+ Biết tổ chức dạy học theo kiểu đối thoại 
Năng lực: Bồi dưỡng năng lực dạy học văn; năng lực nghiên cứu lý luận dạy học văn ở trường phổ thông 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Phương pháp phát 

triển kĩ năng nói 
cho học sinh phổ 

thông 

Kiến thức: 

+ Học  viên nắm được những vấn đề lí luận cơ bản của lý thuyết lời nói và hoạt động lời nói trong hoạt động giao tiếp có liên quan đến 
việc tìm tòi phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh 

+ Hiểu được quy trình ngôn ngữ - tâm lý học của việc tạo lập và tiếp nhận lời nói trong hoạt động giao tiếp  

Kĩ năng: Biết vận dụng lí thuyết được học vào việc nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục nảy sinh trong quá trình dạy học 
Năng lực: Bồi dưỡng năng lực dạy học Tiếng Việt  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Phát triển năng lực 

dạy học tác phẩm 
thơ ở trường phổ 

thông 

Kiến thức: Những kiến thức cơ bản và nâng cao về thơ(đặc trưng, các kiểu loại truyền thống và hiện đại) và thơ trong chương trình, 

SGK. Những vấn đề lý luận chung về dạy học thơ trong nhà trường 
Kỹ năng: Cảm thụ, phân tích, hướng dẫn học sinh cảm thụ, phân tích các bài thơ trong SGK Ngữ văn THPT 

Năng lực: Bồi dưỡng năng lực dạy học văn 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Luận văn    8     

  Tổng cộng   60     

  Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Văn - Tiếng Việt (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       
  

I Các học phần chung 9     

1 Triết học + Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội - nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 

triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

+ Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các 
chuyên ngành khoa học xã hội - nhân văn ở trình độ sau đại học 

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh         

II Các học phần cơ sở 20     

II.1 Bắt buộc   12     

3 Thi pháp học Trên cơ sở cung cấp các tri thức cơ bản về thi pháp học, học phần hướng tới bồi dưỡng năng lực vận dụng thi pháp học vào thiết kế, tổ 
chức hoạt động dạy học lí luận văn học, dạy đọc hiểu văn bản văn học 

Phát triển năng lực ứng dụng các hướng tiếp cận của thi pháp học vào xây dựng các đề tài nghiên cứu văn học 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

4 Ngôn ngữ và văn 

học 

Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các 

đặc trưng của ngôn ngữ văn chương 

Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng 
tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương 

Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương, từ đó rút ra những hệ quả cần thiết cho 

việc phân tích, giảng dạy ngôn ngữ và văn học trong nhà trường 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

5 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 

tác phẩm văn học 

Phát triển năng lực nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam 

Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

6 Xu thế quốc tế về 

nghiên cứu ngôn 
ngữ và văn học 

trong nhà trường 

Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải được những vấn đề về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường của một số nước có nền 

giáo dục tiên tiến trên thế giới và bối cảnh hội nhập quốc tế  
Phát triển năng lực vận dụng các kết quả nghiên cứu quốc tế về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường vào việc đổi mới giáo dục ngữ 

văn ở trường phổ thông 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

II.2 Tự chọn (chọn 04 trong 10 học phần) 8     

7 Chương trình, 
phương pháp và kĩ 

năng dạy học hiện 

đại 

Phân tích và lí giải triết lí hiện đại của chương trình giáo dục (hướng vào người học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học) 
Phân tích, giải thích và có những kĩ năng cơ bản phát triển chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, các kĩ năng dạy học 

Phát triển năng lực thiết kế, tổ chức dạy học có vận dụng các kiểu dạy học và mô hình PPDH, kĩ năng dạy hoc hiện đại 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 



2021 

 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

8 Ứng dụng lí thuyết 
lí luận văn học vào 

xây dựng chương 

trình và giảng dạy 
môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

Phát triển kĩ năng ứng dụng các vấn đề tri thức cơ bản của lí luận văn học vào hoạt động thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá các hoạt 
động dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông 

Bồi dưỡng năng lực vận dụng tri thức lí luận văn học vào phát triển chương trình, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

nước ngoài ở 
trường phổ thông 

Phát triển năng lực tiếp nhận văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông từ các định hướng tiếp cận và giảng dạy cơ bản 

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức văn học nước ngoài vào việc nghiên cứu và tổ chức các hoạt động giảng dạy văn học nước 

ngoài trong nhà trường phổ thông, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của chương trình giáo dục Ngữ văn trong thực tiễn 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

10 Tiếp nhận văn học Phát triển năng lực ứng dụng lí thuyết tiếp nhận vào hoạt động dạy học Ngữ văn ở phổ thông 

Bồi dưỡng và phát triển năng lực nghiên cứu văn học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

11 Những vấn đề lí 

luận của văn học 
so sánh 

Phát triển năng lực ứng dụng các vấn đề lí luận văn học so sánh hiện đại vào hoạt động thiết kế, tổ chức, đánh giá hoạt động dạy học 

Ngữ văn 
Phát triển, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu văn học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

12 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 

Nâng cao năng lực tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam 

Nâng cao năng lực nghiên cứu, dạy học văn học trung đại Việt Nam 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

13 Văn xuôi lãng mạn 
và văn xuôi hiện 

thực giai đoạn 

1930-1945 

Có khả năng vận dụng được tri thức về văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn dạy học Ngữ văn ở trường trung học 
Có khả năng vận dụng được tri thức về văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn nghiên cứu thể loại văn xuôi trong tiến 

trình vận động của văn học Việt Nam 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

14 Đổi mới thơ Việt 

Nam sau 1975 

Phát triển năng lực tiếp nhận, phân tích và đánh giá được nhu cầu cũng như những đổi mới của thơ Việt Nam sau 1975 

Vận dụng được những tri thức văn học văn học Việt Nam hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy thơ Việt Nam sau 1975 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

15 Những vấn đề hiện 

đại của ngôn ngữ 
học ứng dụng 

Có năng lực tìm hiểu, xây dựng chính sách ngôn ngữ trong giáo dục 

Có năng lực vận dụng các kiến thức của ngôn ngữ học ứng dụng vào vấn đề dạy và học ngôn ngữ trong nhà trường 
Có năng lực vận dụng kiến thức các vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và pháp luật.v.v… vào thực tiễn đời sống 

Có năng lực phát hiện, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

16 Ngôn ngữ nghệ 
thuật 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về các nội dung nghiên cứu về ngôn ngữ nghệ thuật: cơ sở tiếp cận, bản chất, chức năng và đặc trưng của 
ngôn ngữ nghệ thuật) 

Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngôn ngữ nghệ thuât vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

III Các môn chuyên ngành 21     

III.1 Bắt buộc   12     

17 Chiến lược, kĩ 

thuật đọc hiểu văn 

bản ở trường phổ 
thông 

Phát triển năng lực tiếp nhận hệ thống các lí thuyết về đọc hiểu văn bản (lịch sử hình thành và thành tựu nghiên cứu; các bình diện khoa 

học; các chiến thuật, kĩ thuật đọc hiểu TPVC ở nhà trường phổ thông) 

Phát triển năng lực sử dụng các chiến thuật, kĩ thuật đọc hiểu vào tổ chức dạy học đọc hiểu VBVH theo các giai đoạn: trước, trong và 
sau khi đọc 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

18 Năng lực tạo lập 

văn bản của học 
sinh trong dạy học 

Ngữ văn 

Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải được những vấn đề lí luận trong dạy tạo lập văn bản cho HS trung học theo định 

hướng phát triển năng lực như: năng lực tạo lập văn bản (cấu trúc, thành tố, các chỉ số hành vi) và các cách thức, biện pháp dạy học để 
phát triển các thành tố trong cấu trúc năng lực tạo lập văn bản của HS trung học. 

Phát triển năng lực thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá được giờ dạy tạo lập các loại văn bản cho HS trung học theo hướng phát triển 

năng lực. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

19 Đánh giá năng lực 

học sinh trong dạy 
học Ngữ văn 

Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải được những vấn đề cơ bản về đánh giá năng lực học sinh trung học: các thang đo 

trong đánh giá năng lực, những yêu cầu đánh giá năng lực HS theo PISA, các hình thức và phương pháp đánh giá, quy trình và kĩ thuật 
xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực HS trong dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học 

Phát triển năng lực thiết kế, sử dụng và đánh giá các công cụ đánh giá năng lực HS trong dạy học Ngữ văn phù hợp với đặc thù môn học 
và các yêu cầu về phẩm chất, năng lực của HS trung học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

20 Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học giáo dục Ngữ 

văn 

Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải những vấn đề lí luận về nghiên cứu khoa học giáo dục Ngữ văn: các phương pháp 
nghiên cứu định tính, định lượng, lý thuyết và thực hành và quy trình, cách thức tiến hành 1 đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục Ngữ 

văn  

Phát triển năng lực triển khai nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục Ngữ văn /luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Ngữ văn. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

III.2 Tự chọn(Chọn 3 trong 8 học phần) 9     

21 Chương trình môn 

Ngữ văn ở trường 

nhà phổ thông Việt 

Phát triển năng lực tiếp nhận, phân tích và lí giải những vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục phổ thông và lịch sử phát triển 

chương trình môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông Việt Nam qua các giai đoạn trên quan điểm tiếp cận lịch sử và đối sánh với xu thế 

phát triển Chương trình môn ngôn ngữ quốc gia ở một số nước trên thế giới. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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Nam – lịch sử và 
đối sánh 

Phát triển năng lực nghiên cứu, đánh giá và phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo cách tiếp cận lịch sử và đối 
sánh phù hợp với đặc thù môn học và các yêu cầu về phẩm chất, năng lực HS phổ thông. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

22 Câu hỏi dạy học 
đọc hiểu văn bản 

văn học theo tiếp 

cận năng lực 

Phân tích, lí giải chuyên sâu về câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học như: câu hỏi trong dạy học đọc hiểu theo tiếp cận năng lực; câu hỏi 
đọc hiểu trong SGK nước ngoài (Hoa Kì, Singapore...) 

Phát triển năng lực thiết kế và sử dụng câu hỏi đọc hiểu theo tiếp cận năng lực; sử dụng câu hỏi đọc hiểu trong dạy học văn theo CT, 

SGK Ngữ văn mới 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

23 Kí hiệu học văn 

học và ứng dụng 

trong dạy học đọc 
hiểu văn bản văn 

chương 

Phát triển năng lực tiếp nhận một số vấn đề lí luận của lí thuyết kí hiệu học và ý nghĩa việc ứng dụng lí thuyết đó vào dạy học trong nhà 

trường phổ thông 

Phát triển năng lực nghiên cứu và năng lực tổ chức dạy học đọc hiểu VBVC có ứng dụng những thành tựu của lí thuyết kí hiệu học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

24 Biện pháp phát 

huy vai trò bạn đọc 

sáng tạo của học 
sinh trong dạy đọc 

văn 

Phân tích và lí giải cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học tác phẩm văn chương theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo: Quan 

niệm về người học sinh – bạn đọc sáng tạo trong nhà trường; hệ thống biện pháp phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh trong 

giờ học tác phẩm văn chương. 
Phát triển năng lực tổ chức, hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương theo hướng HS là bạn đọc sáng tạo 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

25 Dạy chiến lược, kĩ 

thuật viết cho học 
sinh trung học 

Phát triển năng lực dạy viết ở trường trung học 

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho học viên 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

26 Phát triển kĩ năng 

nói cho học sinh 
trung học 

Phát triển năng lực dạy kĩ năng nói cho học sinh trung học theo chương trình Ngữ văn 2018 

Phát triển năng lực nghiên cứu cho học viên 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

27 Văn bản thông tin 
và dạy học văn bản 

thông tin 

Phát triển năng lực tiếp nhận một số vấn đề chuyên sâu văn bản thông tin: các quan niệm về văn bản thông tin trong và ngoài nước; văn 
bản thông tin trong SGK nước ngoài 

Phát triển năng lực nghiên cứu, giao tiếp và năng lực tổ chức dạy học đọc hiểu và tạo lập VB thông tin ở trường trung học 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần 

28 Văn bản đa 

phương thức và 

dạy học văn bản đa 
phương thức 

Phát triển năng lực tiếp nhận một số vấn đề chuyên sâu về văn bản đa phương thức: các quan niệm về văn bản đa phương thức trong và 

ngoài nước; văn bản đa phương thức trong SGK nước ngoài 

Phát triển năng lực nghiên cứu; thiết kế và tổ chức dạy học văn bản đa phương thức 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần 

IV Luận văn tốt 

nghiệp 

  10 HK4   

  TỔNG CỘNG:   60     

15.6 Thạc sĩ Văn học Việt Nam       

I Các môn chung   12     

1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 
- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 

đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong 
môn học này cần đạt được một số mục tiêu sau: 

1. Kiến thức: 

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: 

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Future Simple, going to 

- Questions, question words 
- Auxiliary verbs, Action & State verbs 

- Verb patterns 

- Modal verbs:  
 + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should 

 + Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been 

- Passives 
- Conditionals 

- Reported speech 

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ 
bản về từ và từ loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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word verbs, base and strong adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with 
birth, marriage and death. 

2. Kỹ năng: 

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc 
hiểu các tài liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này. 

3. Thái độ:   

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động. 

3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 

năng dạy học hiện 
đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 
bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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4 Thi pháp học - Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu : 
   + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 

   + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại 

   + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học  
- Kỹ năng: Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách hiệu quả. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần...) 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 
+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 

học 

- Về kiến thức: Môn học nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn 

học, về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, môn học cũng nâng cao những vấn đề về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự 
chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 

- Về kĩ năng: Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân 
tộc 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 
nghiên cứu tác giả, 

tác phẩm văn học 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 
- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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7 Môn Ngữ văn 

trong nhà trường 

phổ thông 

- Môn học này có vai trò quan trọng đối với việc đào tạo cao học các ngành Ngữ văn ở trường ĐHSP bởi thực tiễn đã cho thấy đại bộ 

phận học viên cao học ngữ văn trong các trường ĐHSP là GV phổ thông và SVSP mới tốt nghiệp.    

- Ở trình độ Đại học, người học mới được tìm hiểu sơ bộ về môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông. Đến bậc Thạc sĩ, học viên sẽ tiếp 
tục mở rộng, đào sâu những vấn đề đã được trình bày ở bậc Đại học đồng thời bổ sung những điểm mới cơ bản sau : 

- Vấn đề đổi mới CT, SGK, PPDH, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học ở nhà trường phổ thông hiện nay 

và những năm tiếp theo. 
- Quan điểm tiếp cận khoa học đối với vấn đề văn học nhà trường. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Thi pháp tryện cổ 

tích 

- Kiến thức: Đi sâu tìm hiểu các phương diện thi pháp nổi bật (nhân vật, xung đột, kết cấu, thời gian – không gian nghệ thuật…) của các 

tiểu loại cổ tích: loài vật, thần kì, sinh hoạt. 
- Kỹ năng: Nhận diện chính xác và có phương pháp tiếp cận các tiểu loại cổ tích từ góc độ thi pháp học.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Loại thể văn học 
và vấn đề nghệ 

thuật xây dựng 

nhân vật 

Kiến thức:  
 Giúp cho học viên nắm hiểu sâu sắc các mối quan hệ : 

+ Loại thể văn học và kiểu khai thác nghệ thuật của nó đối với đời sống 

+ Loại thể văn học và những đặc điểm chung của loại nhân vật 
+ Loại thể văn học và nghệ thuật xây dựng nhân vật 

- Kỹ năng: 

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu và giảng dạy văn học. 
- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 
dạy văn học  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Những vấn đề văn 

học sử Việt Nam 

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về những vấn đề văn học sử Việt Nam; Từ đó, có được quan điểm và phương 

pháp khoa học khi nghiên cứu về lịch sử văn học Việt Nam. 
- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu các hiện tượng văn học sử Việt Nam. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Tác phẩm văn học 

chữ Hán Việt Nam 
trung đại ở trường 

phổ thông- đối 

chiếu nguyên tác 
và bản dịch 

- Kiến thức:  

Nắm vững văn bản các tác phẩm văn học chữ Hán Việt Nam trung đại (nguyên văn, bản dịch) ở trường phổ thông; những giá trị của các 
tác phẩm đó. 

- Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại từ văn bản gốc 
-  Sử dụng với phương pháp so sánh, đối chiếu giữa văn bản gốc với bản dịch… để tìm hiểu giá trị đích thực của tác phẩm. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Giao thoa nghệ 

thuật giữa văn xuôi 
lãng mạn và văn 

xuôi hiện thực giai 

đoạn 1930-1945 

- Kiến thức: Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản của 

văn xuôi giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển trên 
hai phương diện tư tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.    

- Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-

1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Sự vận động của 

thể loại trong văn 
học Việt Nam TK 

XX 

- Kiến thức: Môn học giúp học viên nắm hiểu được các bình diện quan trọng sau : 

+ Quá trình hình thành, vận động phát triển của các thể loại trong văn học Việt Nam thế kỷ XX. 
+ Cái nhìn tổng quát về đời sống thể loại văn học trong liên hệ với hoàn cảnh xã hội và ý thức văn học  thế kỷ XX. 

+ Quan niệm có hệ thống và cụ thể hơn về lịch sử văn học và những đặc điểm phát triển của văn học Việt Nam.  
- Kỹ năng:Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách 

có hiệu quả. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...): có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào 
việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Kịch Việt Nam 

hiện đại 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại kịch Việt Nam hiện đại; Thấy được vị trí và đóng góp quan trọng 

của thể loại văn học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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15 Các thể loại văn 

học Việt Nam 

trung đại 

- Kiến thức:  

- Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng các thể loại văn học Việt Nam trung đại, đặc biệt là mối quan hệ thuộc văn học chức năng và 

những đặc điểm lịch sử - xã hội; những giá trị lịch sử - văn hóa của sáng tác văn học. 
- Khuynh hướng vận động của những thể loại văn học Việt Nam trung đại trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc (từ những thể loại văn 

học ngoại sinh đến những thể loại văn học nội sinh). 

-  Kỹ năng:  
- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại với phương pháp liên ngành, liên văn bản… 

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh 
hướng nệ cổ, máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Những vấn đề cơ 

bản của văn học 

trung đại Việt Nam 

- Kiến thức: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn học trung đại Việt Nam. 

- Kĩ năng:  

+ Tiếp cận văn học trung đại từ các góc độ lý thuyết và thực tiễn. 
+ Có kỹ năng nắm bắt các vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam trung đại thông qua các phương pháp nghiên cứu văn học sử, phương 

pháp liên ngành...  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

17 Những vấn đề cơ 

bản của văn học 
Việt Nam từ đầu 

thế kỉ XX đến 

1945 

- Kiến thức: Những vấn đề cơ bản của văn học được chọn lọc, đi sâu trong cái nhìn toàn cảnh. Điều này giúp học viên nhận dạng chắc 

và sâu những hiện tượng và vấn  đề quan trọng, giúp cho việc tìm được những đề tài mới và có ý nghĩa cho bài tập, luận văn và hướng 
nghiên cứu lâu dài. 

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận tiếp cận văn học sử và khoa học văn học từ nhiều góc nhìn: lịch sử, xã hội, văn hóa, 

so sánh, thi pháp học, thể loại…  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Những vấn đề cơ 

bản của văn học 
Việt Nam từ sau 

1945 

- Kiến thức: 

+ Hình thành ở học viên kiến thức về những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ sau 1945: tình hình nghiên cứu, các phương 
pháp nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau 1945; cách nhìn con người; những vấn đề thể loại. 

+ Xây dựng quan điểm tiếp cận, đánh giá giai đoạn văn học này. 

- Kĩ năng: 
+ Nắm được phương pháp nghiên cứu lịch sử văn học giai đoạn sau 1945 

+ Vận dụng vào việc tìm hiểu một số hiện tượng văn học tiêu biểu của giai đoạn này, nhất là những tác giả, tác phẩm được giới thiệu 

trong trường phổ thông. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các môn chuyên ngành tự chọn (Chọn 1 trong các nhóm ngành dưới đây) 9     

  Nhóm 1: Văn học trung đại 9     

19 Văn học Việt Nam 

trung đại dưới góc 

nhìn văn hóa 

- Kiến thức: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn hoá và văn học Việt Nam trung đại; nắm bắt được phương pháp tiếp cận văn 

học từ văn hoá. 

- Kĩ năng: Biết vận dụng phương pháp tiếp cận văn hoá để phân tích, giải mã các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Văn xuôi tự sự 
trung đại Việt Nam 

- Kiến thức:  
- Học viên nắm chắc các phạm trù kiến thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự thời trung đại như truyện ngắn, tiểu thuyết chương 

hồi, kí (quá trình hình thành và phát triển; những đặc điểm nội dung và thi pháp thể loại); vận dụng tri thức để có thể nghiên cứu giảng 

dạy những tác phẩm văn xuôi tự sự thời trung đại tốt hơn. 
- Gợi mở những vấn đề thuộc văn xuôi tự sự trung đại và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại.  

-  Kỹ năng:  

- Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi học viên tiếp cận những tác phẩm văn học cụ thể; học viên rèn luyện những thao 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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tác trong tư duy khoa học, nghiên cứu, hữu ích cho công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học sau này. 
- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh 

hướng nệ cổ, máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

21 Truyện Kiều và thể 
loại truyện thơ 

Nôm trong văn học 

Việt Nam trung đại 

- Kiến thức:  
- Những kiến thức vừa toàn diện vừa chuyên sâu về một thể loại văn học nội sinh của dân tộc; những giá trị nội dung, những đặc trưng 

thi pháp thể loại; những thành tựu, vị trí, vai trò của thể loại truyện thơ Nôm trong tiến trình văn học dân tộc. 

- Truyện Kiều – tác phẩm kết tinh thể loại trên phương diện giá trị nội dung tư tưởng và hình thức biểu hiện; mối quan hệ giữa Truyện 
Kiều với truyện thơ Nôm; Truyện Kiều và vấn đề tiếp biến văn hóa ngoại sinh (Truyện Kiều và truyện tài tử giai nhân; Truyện Kiều và 

lam bản Kim Vân Kiều truyện. 

-  Kỹ năng:  
- Trên cơ sở nắm chắc đặc trưng thể loại truyện thơ Nôm/ Truyện Kiều, chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn kĩ năng khi tiếp cận những 

sáng tác cụ thể của thể loại, nhận diện đúng giá trị nội dung và đặc trưng thi pháp thể loại. 

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh 
hướng nệ cổ, máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 2: Văn học hiện đại 9     

22 Truyền thống và 

cách tân trong 
phong trào Thơ 

mới 1932- 1945 

- Kiến thức: Những vấn đề lý luận  về thơ và Thơ mới, những yếu tố truyền thống và cách tân trong Thơ mới trên các bình diện tư 

tưởng, ý thức nghệ thuật, hình thức nghệ thuật. Khẳng định những đóng góp đáng trân trọng của Thơ mới trong quá trình hiện đại hóa 
thơ ca Việt Nam. Thơ mới không chỉ tạo nên một cuộc cách mạng trong thi ca, đưa thơ ca Việt Nam bước vào quỹ đạo hiện đại mà ảnh 

hưởng của nó vẫn còn hiện hữu trong những đổi mới văn học hôm nay.  

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận tiếp cận khoa học về Thơ mới. Nhận thức những yếu tố kế thừa và đổi mới Thơ 
mới, ý nghĩa thiết thực của quá trình cách tân thơ trong bối cảnh hiện nay và những năm tiếp theo. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Văn xuôi Việt 
Nam 1930- 1945 

- Kiến thức: Những vấn đề cơ bản của văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trong tiến trình hiện đại hóa văn học (tư tưởng nghệ thuật, hình 
thức nghệ thuật, vai trò và vị trí đối với sự phát triển của nền văn học dân tộc).  

- Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt 

Nam 1930-1945 trên tinh thần đổi mới, hiện đại. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Thơ Việt Nam 
1945- 1975 

- Kiến thức: Nghiên cứu chuyên sâu về thơ Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Những khuynh hướng tư tưởng tiêu biểu, những đặc trưng 
nghệ thuật của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận khoa học tiếp cận thơ Việt Nam 1945 -1975, từ đó có những hướng nghiên cứu phù 

hợp. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Nhóm 3: Văn học đương đại 9     

25 Đổi mới văn xuôi 

Việt Nam sau 1975 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về công cuộc đổi mới văn xuôi Việt Nam từ sau 1975; thấy được 

những cách tân cơ bản về tư duy tự sự, hình thức nghệ thuật và những đóng góp của văn xuôi sau 1975 đối với tiến trình lịch sử văn học 
Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Đổi mới thơ Việt 

Nam sau 1975 

- Kiến thức: Phân tích, lý giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, 

hội nhập quốc tế.  
- Kỹ năng: Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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27 Tiểu thuyết Việt 

Nam nửa sau thế kỉ 

XX 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thế kỉ XX; thấy được vị trí và đóng 
góp quan trọng của thể loại văn học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Luận văn   10     

  Tổng cộng   60     

  Thạc sĩ Văn học Việt Nam (Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Các học phần chung       

1 Triết học - Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội - nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 

triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.  
- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các 

chuyên ngành khoa học xã hội - nhân văn ở trình độ sau đại học.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2. Tiếng Anh         

II Các học phần cơ sở 20     

II.1 Bắt buộc 12 HK2   

3 Thi pháp học Trên cơ sở cung cấp các tri thức cơ bản về thi pháp học, học phần hướng tới bồi dưỡng năng lực vận dụng thi pháp học vào thiết kế, tổ 

chức hoạt động giảng dạy văn học. 

Phát triển năng lực ứng dụng các hướng tiếp cận của thi pháp học vào xây dựng các đề tài nghiên cứu văn học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Ngôn ngữ và văn 

học 

Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các 

đặc trưng của ngôn ngữ văn chương.  
Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng 

tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương.  

Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương, từ đó rút ra những hệ quả cần thiết cho 
việc phân tích, giảng dạy ngôn ngữ và văn học trong nhà trường.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 

tác phẩm văn học 

Phát triển năng lực nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Xu thế quốc tế về 
nghiên cứu ngôn 

ngữ và văn học 

trong nhà trường 

Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải được những vấn đề về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường của một số nước có nền 
giáo dục tiên tiến trên thế giới và bối cảnh hội nhập quốc tế  

Phát triển năng lực vận dụng các kết quả nghiên cứu quốc tế về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường vào việc đổi mới giáo dục ngữ 

văn ở trường phổ thông.  

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Tự chọn (chọn 04 trong 09 học phần) 8 HK2   
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7 Ứng dụng lí thuyết 

lí luận văn học vào 

xây dựng chương 

trình và giảng dạy 
môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

Phát triển kĩ năng ứng dụng các vấn đề tri thức cơ bản của lí luận văn học vào hoạt động thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá các hoạt 
động dạy học Văn học Việt Nam  

Bồi dưỡng năng lực vận dụng tri thức lí luận văn học vào phát triển chương trình, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

nước ngoài ở 
trường phổ thông 

Phát triển năng lực tiếp nhận văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông từ các định hướng tiếp cận và giảng dạy cơ bản.  

Phát triển năng lực vận dụng những tri thức lí luận văn học về thể loại, các tri thức văn học nước ngoài vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Tiếp nhận văn học Phát triển năng lực ứng dụng lí thuyết tiếp nhận vào hoạt động dạy học văn học  

Bồi dưỡng và phát triển năng lực nghiên cứu văn học  
Tổ chức được các sinh hoạt chuyên môn về tiếp nhận văn học  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Những vấn đề lí 

luận của văn học 
so sánh 

Phát triển năng lực ứng dụng các vấn đề lí luận văn học so sánh hiện đại vào hoạt động thiết kế, tổ chức, đánh giá hoạt động dạy học văn 

học  
Phát triển, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu văn học.  

Tổ chức được các sinh hoạt chuyên môn về văn học so sánh  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Đặc trưng văn học 
trung đại Việt Nam 

Nâng cao năng lực tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam  
Nâng cao năng lực nghiên cứu, dạy học văn học trung đại Việt Nam  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Văn xuôi lãng mạn 
và văn xuôi hiện 

thực giai đoạn 

1930-1945 

Có năng lực tiếp nhận, cập nhật, vận dụng kiến thức và thành tựu của xu hướng nghiên cứu mới sâu trong thực tiễn nghiên cứu và giảng 
dạy văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945. 

Có năng lực triển khai, định hướng, tư vấn, phản biện các hoạt động nghiên cứu khoa học về văn xuôi Việt Nam hiện đại. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Đổi mới thơ Việt 

Nam sau 1975 

Phát triển năng lực tiếp nhận, phân tích và đánh giá được nhu cầu cũng như những đổi mới của thơ Việt Nam sau 1975.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và dạy học thơ Việt Nam sau 1975. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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14 Những vấn đề hiện 

đại của ngôn ngữ 

học ứng dụng 

Có năng lực tìm hiểu, xây dựng chính sách ngôn ngữ trong giáo dục 
Có năng lực vận dụng các kiến thức của ngôn ngữ học ứng dụng vào vấn đề dạy và học ngôn ngữ trong nhà trường 

Có năng lực vận dụng kiến thức các vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và pháp luật.v.v… vào thực tiễn đời sống 
Có năng lực phát hiện, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Ngôn ngữ nghệ 

thuật 

Phát triển năng lực ngôn ngữ (về các nội dung nghiên cứu về ngôn ngữ nghệ thuật: cơ sở tiếp cận, bản chất, chức năng và đặc trưng của 

ngôn ngữ nghệ thuật) 

Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngôn ngữ nghệ thuât vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III Các môn chuyên ngành 21     

III.1 Bắt buộc 12     

16 Phương pháp 
nghiên cứu văn 

học dân gian 

Phát triển năng lực tiếp nhận và sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu văn học dân gian. 
Phát triển năng lực tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu về văn học dân gian. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Phương pháp 
nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

trung đại Việt Nam 

Phát triển năng lực ứng dụng các phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học trung đại Việt Nam. 
Phát triển năng lực tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về văn học trung đại Việt Nam. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Những vấn đề cơ 

bản của văn học 

Việt Nam từ đầu 
thế kỉ XX đến 

1945 

Phát triển năng lực cập nhật kiến thức và thành tựu khoa học cùng các kĩ năng, phương pháp nghiên cứu hiện đai vào nghiên cứu, giảng 

dạy văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945.  

Phát triển khả năng triển khai, định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn chuyên môn trong quá trình nghiên cứu 
và giảng dạy văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Những vấn đề cơ 

bản của văn học 
Việt Nam từ sau 

1945 

Phát triển năng lực nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ sau 1945: tình hình nghiên cứu, các phương pháp 

nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau 1945; cách nhìn con người; những vấn đề thể loại. 
Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử văn học, các thể loại văn học Việt Nam sau 1945 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III.2 Tự chọn (Chọn 3 trong 13 học phần) 9     

20 Văn học dân gian 
dưới góc nhìn văn 

hóa 

Phát triển năng lực nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam từ góc nhìn văn hóa. 
Phát triển năng lực vận dụng tri thức văn hóa trong việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm văn học dân gian Việt Nam. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

21 Thi pháp truyện cổ 

tích 

Nâng cao năng lực nghiên cứu thi pháp truyện cổ tích.  

Nâng cao năng lực vận dụng tri thức thi pháp truyện cổ tích vào việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Văn học trung đại 
Việt Nam dưới góc 

nhìn văn hóa 

Phát triển năng lực nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa. 
Phát triển năng lực tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động khoa học về văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Văn xuôi tự sự 
trung đại Việt Nam 

Phát triển năng lực ứng dụng các tri thức chuyên sâu về văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.  
Phát triển năng lực tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Truyện Kiều và thể 

loại truyện thơ 

Nôm trong văn học 
trung đại Việt Nam 

Nâng cao năng lực tiếp nhận Truyện Kiều và thể loại truyện thơ Nôm  

Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy Truyện Kiều và thể loại truyện thơ Nôm  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Tác phẩm văn học 

chữ Hán Việt Nam 

trung đại ở trường 
phổ thông 

Phát triển năng lực tiếp nhận và định hướng dạy học tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán.  

Phát triển năng lực thẩm bình tác phẩm văn học chữ Hán.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Truyền thống và 

cách tân trong 
phong trào Thơ 

mới 1932- 1945 

Phát triển năng lực cập nhật kiến thức và thành tựu khoa học cùng các kĩ năng, phương pháp nghiên cứu hiện đai trong nghiên cứu và 

giảng dạy về Thơ mới.  
Có năng lực triển khai, định hướng các đề tài khoa học trong nghiên cứu thơ trữ tình hiện đại Việt Nam.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Thơ Việt Nam 
1945- 1975 

Phát triển năng lực tiếp nhận, phân tích và đánh giá được sự vận động, những khuynh hướng chính và hình thức thể hiện của thơ Việt 
Nam 1945 - 1975.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy thơ Việt Nam 1945 - 1975.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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28 Kịch Việt Nam 

hiện đại 
Phát triển năng lực tiếp nhận và đánh giá được các chặng đường vận động, các khuynh hướng chính, đặc điểm nghệ thuật và một số kịch 
gia tiêu biểu của kịch Việt Nam hiện đại.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy kịch Việt Nam hiện đại.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Đổi mới văn xuôi 

Việt Nam sau 1975 

Phát triển năng lực tiếp nhận văn xuôi Việt Nam sau 1975.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về văn xuôi Việt Nam sau 1975.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Tiểu thuyết Việt 

Nam nửa sau thế kỉ 
XX 

Phát triển năng lực tiếp nhận tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thế kỉ XX.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thế kỉ XX trong nhà trường.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Sự vận động của 

thể loại trong văn 
học Việt Nam thế 

kỉ XX 

Phát triển năng lực tiếp nhận và đánh giá được quy luật vận động, biến đổi của thể loại trong văn học Việt Nam thế kỉ XX.  

Ứng dụng vào nghiên cứu và dạy học về thể loại trong văn học Việt Nam thế kỉ XX.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Các thể loại văn 
học trung đại Việt 

Nam 

Nâng cao năng lực tiếp nhận và vận dụng các tri thức về các thể loại văn học trung đại.  
Nâng cao năng lực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học văn học trung đại Việt Nam  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau:  
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3  

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt 

nghiệp 

  10 HK4 1. Luận văn được đánh giá công 
khai bởi Hội đồng đánh giá luận 

văn. Nội dung đánh giá tập trung 

vào đánh giá việc thực hiện mục 

tiêu nghiên cứu, nội dung và chất 

lượng của luận văn; mức độ đáp 
ứng yêu cầu của luận văn theo quy 

định; đảm bảo đánh giá đúng kiến 

thức của học viên và khả năng vận 
dụng kiến thức vào giả quyết 

những vấn đề mà đề tài luận văn 

đặt ra.  
2. Điểm chấm luận văn của từng 

thành viên hội đồng theo thang 

điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số 
thập phân, gồm: điểm nội dung 
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luận văn (tối đa 9 điểm) và điểm 
thành tích nghiên cứu (tối đa 1 

điểm). Điểm luận văn là trung bình 

cộng điểm chấm của các thành viên 
có mặt trong buổi đánh giá luận 

văn, làm tròn đến một chữ số thập 

phân. Luận văn đạt yêu cầu khi 
điểm trung bình của hội động chấm 

từ 5,5 điểm trở lên.  

  TỔNG CỘNG:   60     

15.7 Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam       

I A. Các môn 

chung 
  

12   
  

1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 
- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 
hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 

đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 
như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 
độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong 

môn học này cần đạt được một số mục tiêu sau: 

1. Kiến thức: 
 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: 

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Future Simple, going to 
- Questions, question words 

- Auxiliary verbs, Action & State verbs 

- Verb patterns 
- Modal verbs:  

+ Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 
làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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+ Probability (present and past): must, might, can, could + be//have been 
- Passives 

- Conditionals 

- Reported speech 
 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ 

bản về từ và từ loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-

word verbs, base and strong adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with 
birth, marriage and death. 

2. Kỹ năng: 

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc 
hiểu các tài liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này. 

3. Thái độ:   

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động. 

  B. Các môn học cơ sở       

  I. Các môn cơ sở bắt buộc        

3 Ngôn ngữ và văn 

học 

+ Về kiến thức 

    - Phân biệt rõ các khái niệm phương pháp luận, phương pháp, thủ pháp và phương tiện miêu tả ngôn ngữu học. 
    -  Nắm được những cách phân loại các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ. 

    -  Nắm được những thủ pháp nghiên cứu trong mỗi phương pháp. 

+ Về kĩ năng 
    -  Vận dụng phương pháp và thủ pháp nghiên cứu thích hợp với từng đề tài nghiên cứu cụ thể. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

4 Ngôn ngữ học đại 
cương 

- Kiến thức: học phần giúp cho các học viên hiểu + một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 
+ Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện Đại 

+ Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

- Kỹ năng: giúp học viên biết vận dụng các kiến thức Về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả.  
- Các mục tiêu khác (Thái độ học tập, chuyên cần) 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

+ Có ý thức rèn luyện  duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Các phương pháp 
nghiên cứu ngôn 

ngữ  

+ Về kiến thức 
    - Phân biệt rõ các khái niệm phương pháp luận, phương pháp, thủ pháp và phương tiện miêu tả ngôn ngữu học. 

    -  Nắm được những cách phân loại các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ. 

    -  Nắm được những thủ pháp nghiên cứu trong mỗi phương pháp. 
+ Về kĩ năng 

    -  Vận dụng phương pháp và thủ pháp nghiên cứu thích hợp với từng đề tài nghiên cứu cụ thể. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Thi pháp học  -  Giúp học viên nắm được một hệ vấn đề về lí thuyết và các phương pháp nghiên cứu tâm lí ngôn ngữ học tộc người trong lĩnh vực đặc 

trưng văn hoá - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy. 

- Trên cơ sở những vấn đề về lí luận và phương pháp đã tiếp thu được, học viên biết vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn: trước 
hết là trong công tác giảng dạy ngôn ngữ như một ngoại ngữ, bởi vì, dạy một thứ tiếng cho người nước ngoài như một ngoại ngữ có 

nghĩa là phải dạy cách nói, cách nghĩ hay cách tư duy của người bản ngữ nói thứ tiếng đó. Hiển nhiên, học phần còn giúp ích rất nhiều 

trong công tác dịch thuật các tác phẩm văn học nghệ thuật, hoặc khi biên soạn từ điển đối chiếu giữa các ngôn ngữ, cũng như trong công 
tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, v.v... 

- Các mục tiêu khác:  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học. 
+ Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  II. Các môn học cơ sở tự chọn         

7 Một số khuynh 

hướng ngôn ngữ 
học hiện đại  

- Về kiến thức:  Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và Thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan 

tâm hiện nay của Ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách Ngôn ngữ trong giáo 
dục, vấn đề dạy-học Ngôn ngữ trong nhà trường,  vấn đề sử dụng Ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên 

các Phương tiện thông tin Đại chúng), vấn đề bệnh lí Ngôn ngữ, mối quan Hệ giữa Ngôn ngữ và pháp luậtv.v. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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- Về Kĩ năng:   Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các Kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của Ngôn 
ngữ họcứng dụng, thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng Ngôn 

ngữ trong đời sống xã hội và nhà trường ở Việt Nam. 

- Về thái độ học tập 
 Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ họcứngdụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến Ngôn 

ngữ nảy sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó. Học viên nghiêm túc Thực 

hiện qui định của môn học. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Đặc trưng văn hóa 

- dân tộc của ngôn 

ngữ và tư duy  

- Kiến thức: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp, các vấn đề lí thuyết và ứng dụng của 

Ngôn ngữ học tri nhận 

 Kĩ năng: Học phần hình thành cho người học kĩ năng vận dụng các khái niệm và thao tác phân tích của ngôn ngữ học tri nhận vào việc 
xử lí, giải thích các hiện tượng của tiếng Việt. 

- Các mục tiêu khác:   

+ Thông qua môn học, xây dựng cho người học lòng yêu thích ngôn ngữ học nói chung và ngôn ngữ học tri nhận nói riêng. Thông qua 
các kĩ năng phân tích và giải thích các sự kiện của tiếng Việt theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, người học thấy được nét đặc 

thù và cái hay cái đẹp trong cách dùng từ, tạo câu nói riêng và cách diễn đạt của người Việt nói chung.  

+ Tri thức về ngôn ngữ học tri nhận sẽ là cơ sở giúp người học có thể làm tốt những công việc khác đặc biệt  là đối với các vấn đề về 
ngôn ngữ-tri nhận-văn hóa. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Ngôn ngữ học xã 

hội 

- Kiến thức: Giúp học viên nắm được  

+ Những vấn đề lý luận đổi mới, hiện đại về CT, SGK môn Ngữ ; PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực;  
+ Quan điểm khoa học về vấn đề văn học nhà trường và ứng dụng CNTT trong môn Ngữ văn. 

- Kỹ năng:  

+ Phân tích, so sánh nội dung, CT môn học. 
+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường.  

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  

+ Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học. 

+ Năng lực dạy học ngữ văn. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Ngôn ngữ học ứng 

dụng 

- Kiến thức: Học phần giúp cho các học viên nắm hiểu: 

   + Một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học. 

   + Những phương pháp cơ bản để nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học. 
- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Ngôn ngữ học tri 

nhận  

- Kiến thức:  

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về từ vựng  - ngữ nghĩa tiếng Việt, đặc biệt là những vấn đề còn có 
nhiều ý kiến tranh luận, hoặc nhiều cách kiến giải khác nhau, thậm chí có những vấn đề được đặt ra theo hướng trái ngược hẳn với quan 

điểm truyền thống. Đặc biệt, học phần  rất chú trọng đến việc hình thành những thao tác kĩ năng thực hành trên cơ sở các nguyên lí lí 

thuyết để phân tích, nhận diện, đánh giá các hiện tượng từ vựng - ngữ nghĩa, rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói 

và viết.                      

- Kỹ năng: 

Dựa trên những vấn đề lí thuyết, học phần giúp học viên rèn luyện một số kĩ năng phân tích, nhận diện và đánh giá các hiện tượng từ 
vựng; đồng thời rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết.  

- Các mục tiêu khác:  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học. 
+ Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Môn Ngữ văn 

trong nhà trường 
phổ thông  

1. Về kiến thức 

- Học viên nắm được bản chất của ngữ pháp, phân biệt được ngữ pháp với các bộ môn khác của ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, phong 
cách); nắm được những kiến thức cơ bản, đại cương về ngữ pháp. Từ đó học viên xác định được đặc điểm của ngữ pháp và quan hệ của 

nó với các bộ phận khác của ngôn ngữ. 

-  Nắm được những kiến thức về từ loại (đặc trưng, phân loại từ theo bản chất ngữ pháp thành từ loại), ngữ chính phụ (cấu tạo của ngữ 
chính phụ, ngữ danh từ, ngữ vị từ). 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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- Nắm được các bình diện nghiên cứu câu, các hướng tiếp cận câu tiếng Việt: phân tích câu theo cấu trúc chủ - vị (ngữ pháp truyền 
thống), phân tích câu theo cấu trúc vị từ - tham thể (ngữ pháp ngữ nghĩa), phân tích câu theo cấu trúc đề - thuyết (ngữ pháp chức năng), 

phân tích câu theo cấu trúc cái cho sẵn - cái mới (lí thuyết thông tin). 

2. Về kĩ năng 
- Có kĩ năng đối chiếu, so sánh ngữ pháp tiếng Việt với ngữ pháp của các ngôn ngữ khác (nhất là ngôn ngữ thuộc họ Ấn - Âu), làm cơ 

sở để khái quát hóa thành những nhận định chung về những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp học đại cương. 

- Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. 
    - Có kĩ năng phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa của từ, ngữ, câu và văn bản. 

3. Về thái độ 

-Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây  dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực 
tiễn nói năng của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.  

- Những tri thức về ngữ pháp và ngữ pháp tiếng Việt sẽ là nền tảng giúp học viên khi ra trường có thể làm tốt những công việc được 

giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…). 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Phương pháp 

nghiên cứu tác gia 

và tác phẩm văn 
học  

1. Kiến thức: 

Học phần trang bị cho người học một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về ngữ dụng học nói chung (chiếu vật và chỉ xuất, hành vi 

ngôn ngữ, lí thuyết lập luận, lí thuyết hội thoại, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn) cũng như sự ứng dụng ngữ dụng học trong tiếng 
Việt nói riêng 

2. Kỹ năng: 

Học phần hình thành cho người học kĩ năng phân tích ngôn ngữ trong ngữ cảnh, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập, nghiên cứu và 
hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào những tình huống giao tiếp cụ thể của đời sống 
+ Có ý thức rèn luyện tư¬ duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy 

những vấn đề ngữ dụng học. 

3 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  C. Các môn học chuyên ngành       

  Các môn chuyên ngành bắt buộc       

14 Những vấn đề cơ 

bản của từ vựng - 

ngữ nghĩa tiếng 
Việt 

1. Về kiến thức  

-  Nắm được 3 bình diện phân tích câu. 

-  Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích cú pháp. 
-  Nắm được các cấp độ trong cấu trúc của câu: cấp độ các thành phần nòng cốt, cấp độ các thành phần ngoại vi. 

-  Nắm được bản chất và chức năng của các thành phần câu. 

- Nắm được mối quan hệ giữa ngữ nghĩa (semantics) và cú pháp (syntax) cùng những vấn đề của câu trong giao tiếp. 
2. Về kĩ năng 

-  Thực hành thuần thục các thao tác xác định quan hệ ngữ pháp, vẽ được sơ đồ chúc đài của câu. 

-  Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau. 
- Biết vận dụng những những kiến thức và thao tác phân tích cú pháp để đánh giá câu đúng, câu sai. 

-  Thực hiện thành thục các phép cải biến cú pháp trong phân tích cú pháp. 

3. Về thái độ 

 Xây dựng cho người học lòng yêu thích môn cú pháp, có kĩ năng phân tích cú pháp, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp 

trong cách tạo câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Tri thức cú pháp sẽ là cơ sở giúp học viên sau này khi ra trường 

có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…). 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Ngữ pháp và ngữ 

pháp tiếng Việt 

1. Về kiến thức 

- Nắm được những khái niệm cơ bản của ngữ nghĩa học hiện đại. 

- Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học từ vựng. 
- Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học cú pháp. 

2.Về kĩ năng 

- Thực hành phân tích ý nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt. 
-  Thực hành phân tích ý nghĩa của câu và phát ngôn tiếng Việt. 

3. Về thái độ 

Xây dựng cho họcviên lòng yêu thích môn học, có thái độ trân trọng, yêu quý tiếng Việt. Tri thức nghĩa học Việt ngữsẽ là cơ sở giúp 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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sinh viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất 
bản…). 

15 Những vấn đề thời 

sự của ngữ dụng 
học  

Giúp cho người học có tri thức khoa học và hệ thống về cấu tạo từ tiếng Việt, nắm được cơ chế sản sinh ra từ tiếng Việt và phân loại các 

từ được sản sinh ra.  
 Nâng cao năng lực xử lí các hiện tượng trung gian về kiểu cấu tạo đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm.  

Giúp người học có kĩ năng tổ chức hoạt động daỵ học cấu tạo từ có hiệu quả ở trường phổ thông.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Phong cách học 
tiếng Việt- Những 

vấn đề từ lí thuyết 

đến thực tiễn tiếng 
Việt 

+ Về kiến thức 
 -  Nắm được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức. 

 - Nắm được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp chức năng. 

 -  Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng. 
+Về kĩ năng 

  - Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng. 

  - Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

   Các môn chuyên ngành tự chọn        

17 Việt ngữ học đại 

cương 

- Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản,  nghĩa, ý nghĩa  trong văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các 

quan niệm và cách đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông. 

- Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại 
văn bản. 

- Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kỹ thuật đánh giá kết quả 

đọc hiểu văn bản   

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Cú pháp tiếng Việt 1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 

hiện tượng ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. 
- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn 

ngữ nghệ thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ 

thuật. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về ngôn ngữ. 
2. Kĩ năng 

 Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn 

bản văn học nghệ thuật của người Việt. 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các 

ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật. 

 Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật. 
3. Thái độ - Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ 

khách quan khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của người 

Việt. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Nghĩa học Việt 

ngữ  

- Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của thành ngữ tiếng Việt như vấn đề nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa,  

quan hệ đồng nghĩa  - trái nghĩa thành ngữ, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thành ngữ  tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.  
- Kĩ năng: Học phần hình thành cho người học những kĩ năng cần thiết khi sử dụng thành ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  tình cảm yêu quý đối với kho tàng tiếng nói dân tộc 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Cấu tạo từ và vấn 
đề dạy học cấu tạo 

từ ở trường phổ 

thông 

1. Kiến thức 
- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về giao tiếp  dưới tác động của các nhân tố xã hội; từ đó làm cơ sở cho việc 

miêu tả, phân tích lí giải sự phân tầng  xã hội trong sử dụng ngôn ngữ ở hai lĩnh vực (domain) giao tiếp là trong gia đình và ngoài xã hội. 

- Phân tích, chỉ ra được tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội Việt Nam  trong giao tiếp; từ đó tìm ra cách ứng xử trong giao tiếp 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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của người Việt,  được xem là các chiến lược giao tiếp của người Việt từ gia đình đến xã hội, từ giao tiếp chính thức đến phi chính thức, 
từ quy thức đến phi quy thức. 

- Hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của xã hội Việt Nam. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về giao 

tiếp ngôn ngữ. 
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách ứng xử giao tiếp của người Việt trong gia đình 

và xã hội; thuyết trình về một vấn đề  về ứng xử giao tiếp của người Việt. 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề giao tiếp nói chung, giao tiếp của người Việt nói riêng để 

độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm về giao tiếp ngôn ngữ; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học, phát hiện, khám 

phá, thử nghiệm tri thức mới về  giao tiếp ngôn ngữ. 
- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến  giao tiếp ngôn ngữ. 

3. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề  của giao tiếp ngôn ngữ; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan 

khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách/ lối ứng xử giao tiếp. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của Việt Nam. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Dẫn luận ngữ pháp 
chức năng 

+ Về kiến thức 
-  Nắm được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức. 

-  Nắm được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp chức năng. 

-  Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng. 
+ Về kĩ năng 

-  Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng. 

-  Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Phân tích diễn 

ngôn 

1. Về kiến thức 

-  Học viên hiểu được khái niệm diễn ngôn, các đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn, các nội dung cơ bản trong phân tích diễn 

ngôn. 

-  Hiểu được những vấn đề và phương pháp tiếp cận đối với các vấn đề cơ bản của phân tích diễn ngôn (giao tiếp và các thành tố của 

giao tiếp, diễn ngôn / văn bản, phân tích diễn ngôn, phân tích văn bản…). 

-  Hiểu được hệ các vấn đề cần yếu trong phân tích diễn ngôn (các giai đoạn hình thành phân tích diễn ngôn, các yếu tố văn bản và đặc 
trưng của văn bản, phân biệt các dạng thức văn bản, mạch lạc, liên kết…).  

2. Về kĩ năng 

-  Biết cách nhận diện và xác lập các tiêu chí phân loại các loại hình  diễn ngôn. 
-  Biết cách vận dụng các kiến thức để phân tích các loại hình diễn ngôn cụ thể. 

-  Biết cách vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể hoặc 

xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn. 
-  Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại 

ngữ. 

3. Về thái độ 
-  Thấy được tính thống nhất và đa dạng của các kiểu loại diễn ngôn. Nhận thức được vai trò của các yếu tố trong văn bản và ngoài văn 

bản (vai trò của người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, mã ngôn ngữ, chức năng của diễn ngôn…) trong việc tạo nên các đặc trưng của các 

kiểu loại diễn ngôn.  
-  Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng vốn có của tiếng Việt, biết cách cấu tạo hoặc phân tích các kiểu loại diễn 

ngôn phục vụ mục đích giao tiếp một cách hiệu quả nhất.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

23 Đọc hiểu văn bản -Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản,  nghĩa, ý nghĩa  trong văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các 
quan niệm và cách đọc hiểu văn bản. đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông. 

- Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kỹ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại 

văn bản. 
- Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kỹ thuật đánh giá kết quả 

đọc hiểu văn bản 

  HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Ngôn ngữ nghệ 
thuật  

1.  Kiến thức 
- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
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hiện tượng ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. 
- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn 

ngữ nghệ thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ 

thuật. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về ngôn ngữ. 
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn 

bản văn học nghệ thuật của người Việt. 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các 

ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật. 

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật. 
2. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách 

quan khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của 

người Việt. 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Thành ngữ học - Kiến thức: Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của thành ngữ tiếng Việt như vấn đề nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa,  
quan hệ đồng nghĩa  - trái nghĩa thành ngữ, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thành ngữ  tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 

- Kỹ năng: học phần hình thành cho Người học những kĩ năng cần thiết khi sử dụng thành ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

- Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  tình cảm yêu quý đối với kho tàng tiếng nói dân tộc 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Ứng xử ngôn ngữ 

trong giao tiếp của 

người Việt  

1.  Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về giao tiếp  dưới tác động của các nhân tố xã hội; từ đó làm cơ sở cho việc 

miêu tả, phân tích lí giải sự phân tầng  xã hội trong sử dụng ngôn ngữ ở hai lĩnh vực (domain) giao tiếp là trong gia đình và ngoài xã hội. 

- Phân tích, chỉ ra được tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội Việt Nam  trong giao tiếp; từ đó tìm ra cách ứng xử trong giao tiếp 

của người Việt,  được xem là các chiến lược giao tiếp của người Việt từ gia đình đến xã hội, từ giao tiếp chính thức đến phi chính thức, 

từ quy thức đến phi quy thức. 
- Hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của xã hội Việt Nam. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về giao 

tiếp ngôn ngữ. 

2. Kĩ năng 
- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách ứng xử giao tiếp của ngời Việt trong gia đình và 

xã hội; thuyết trình về một vấn đề  về ứng xử giao tiếp của người Việt. 

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề giao tiếp nói chung, giao tiếp của người Việt nói riêng để 
độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm về giao tiếp ngôn ngữ; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học, phát hiện, khám 

phá, thử nghiệm tri thức mới về  giao tiếp ngôn ngữ. 

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến  giao tiếp ngôn ngữ. 
3. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề  của giao tiếp ngôn ngữ; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan 

khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách/ lối ứng xử giao tiếp. 
- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của Việt Nam. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  D. Luận văn    10     

  Tổng cộng   60     

  Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam(Áp dụng từ năm học 2021-2022)       

I Các học phần chung 9     

1 Triết học - Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội - nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận 
triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.  

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các 

chuyên ngành khoa học xã hội - nhân văn ở trình độ sau đại học. 

4 1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh         

II Các học phần cơ sở 20     

II.1 Bắt buộc   12     

3 Thi pháp học - Trên cơ sở cung cấp các tri thức cơ bản về thi pháp học, học phần hướng tới bồi dưỡng năng lực vận dụng thi pháp học vào thiết kế, tổ 
chức hoạt động giảng dạy ngôn ngữ văn học.  

- Phát triển năng lực ứng dụng các hướng tiếp cận của thi pháp học vào xây dựng các đề tài nghiên cứu ngôn ngữ văn học. 

3 2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Ngôn ngữ và văn 

học 

- Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, về các 

đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. 

- Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng 
tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 

- Trang bị cho người học những tri thức nâng cao về tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương, từ đó rút ra những hệ quả cần thiết 

cho việc phân tích, giảng dạy ngôn ngữ và văn học trong nhà trường. 

3 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 
tác phẩm văn học 

- Phát triển năng lực nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.  

- Ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại. 

3 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Xu thế quốc tế về 

nghiên cứu ngôn 
ngữ và văn học 

trong nhà trường 

- Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích và lí giải được những vấn đề về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường của một số nước có 

nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và bối cảnh hội nhập quốc tế  
- Phát triển năng lực vận dụng các kết quả nghiên cứu quốc tế về ngôn ngữ và văn học trong nhà trường vào việc đổi mới giáo dục ngữ 

văn ở trường phổ thông. 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II.2 Tự chọn(chọn 04 trong 10 học phần) 8     

7 Ứng dụng lí thuyết 
lí luận văn học vào 

xây dựng chương 
trình và giảng dạy 

môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

- Phát triển kĩ năng ứng dụng các vấn đề tri thức cơ bản của lí luận văn học vào hoạt động thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá các 
hoạt động dạy học ngôn ngữ Việt Nam 

- Bồi dưỡng năng lực vận dụng tri thức lí luận văn học vào phát triển chương trình, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông 
- Tham gia tư vấn, tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

8 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

nước ngoài ở 
trường phổ thông 

- Phát triển năng lực tiếp nhận văn học nước ngoài trong nhà trường phổ thông từ các định hướng tiếp cận và giảng dạy cơ bản. 

- Phát triển năng lực vận dụng những tri thức văn học nước ngoài vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học nước ngoài trong nhà 

trường phổ thông 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Tiếp nhận văn học - Phát triển năng lực ứng dụng lí thuyết tiếp nhận vào hoạt động dạy học ngôn ngữ văn học 

- Bồi dưỡng và phát triển năng lực nghiên cứu ngôn ngữ văn học 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Những vấn đề lí 

luận của văn học 

so sánh 

- Phát triển năng lực ứng dụng các vấn đề lí luận văn học so sánh hiện đại vào hoạt động thiết kế, tổ chức, đánh giá hoạt động dạy học 

ngôn ngữ văn học 

- Phát triển, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu ngôn ngữ văn học. 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 

- Vận dụng sáng tạo được những tri thức văn học văn học Việt Nam vào nghiên cứu và giảng dạy  

- Vận dụng tốt những tri thức chuyên sâu, hiện đại về ngôn ngữ văn học để cải tiến các hoạt động chuyên môn theo hướng cập nhật, hiện 
đại. Từ đó có khả năng dẫn dắt về chuyên môn được đào tạo 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Văn xuôi lãng mạn 

và văn xuôi hiện 
thực giai đoạn 

1930-1945 

- Có khả năng vận dụng được tri thức về văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam  

- Có khả năng vận dụng được tri thức về văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ Việt Nam 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Đổi mới thơ Việt 
Nam sau 1975 

- Phát triển năng lực tiếp nhận, phân tích và đánh giá được nhu cầu cũng như những đổi mới của thơ Việt Nam sau 1975.  
- Vận dụng được những tri thức văn học văn học Việt Nam hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy thơ Việt Nam sau 1975. 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Những vấn đề hiện 
đại của ngôn ngữ 

học ứng dụng 

- Có năng lực tìm hiểu, xây dựng chính sách ngôn ngữ trong giáo dục 
- Có năng lực vận dụng các kiến thức của ngôn ngữ học ứng dụng vào vấn đề dạy và học ngôn ngữ trong nhà trường 

- Có năng lực vận dụng kiến thức các vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và pháp luật.v.v… vào thực tiễn đời sống 
- Có năng lực phát hiện, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Ngôn ngữ nghệ 

thuật 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ (về các nội dung nghiên cứu về ngôn ngữ nghệ thuật: cơ sở tiếp cận, bản chất, chức năng và đặc trưng 

của ngôn ngữ nghệ thuật) 

- Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngôn ngữ nghệ thuât vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

2 2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

III Các môn chuyên ngành 21     

III.1 Bắt buộc   12     

16 Những vấn đề cơ 
bản của từ vựng - 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ (Trang bị cho người học những tri thức nâng cao, hiện đại về từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt) 
- Phát triển năng lực vận dụng các tri thức về từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt vào thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn 

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngôn ngữ. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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ngữ nghĩa tiếng 
Việt 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

17 Ngữ pháp và ngữ 

pháp tiếng Việt 

- Phát triển năng lực nghiên cứu ngôn ngữ (về lĩnh vực ngữ pháp và ngữ pháp tiếng Việt). 

- Phát triển năng lực vận dụng hiệu quả, sáng tạo tri thức về ngữ pháp, ngữ pháp tiếng Việt vào thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy tiếng 

Việt trong nhà trường 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Những vấn đề thời 

sự của ngữ dụng 
học 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ (về ngữ dụng học và ngữ dụng học tiếng Việt đặc biệt là một số vấn đề liên quan với ngữ dụng học trong 

giai đoạn hiện nay) 
- Phát triển năng lực vận dụng tri thức về ngữ dụng học và ngữ dụng học tiếng Việt vào hoạt động học tập, nghiên cứu và giao tiếp một 

cách hiệu quả cũng như hoạt động giảng dạy Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Phong cách học - 

Những vấn đề từ lí 
thuyết đến thực 

tiễn tiếng Việt 

- Phát triển, nâng cao năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực phong cách học). 

- Phát triển năng lực vận dụng tri thức phong cách học vào hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và giảng dạy, các hoạt động tổ chức quản lí 
liên quan môn Ngữ văn nhà trường phổ thông. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III.2 Tự chọn (Chọn 3 trong 10 học phần) 9     

20 Việt ngữ học đại 
cương 

- Học viên có kiến thức đại cương về ngữ âm tiếng Việt. Người học có thể áp dụng kiến thức ngữ âm để dạy tiếng và nghiên cứu khoa 
học 

- Học viên có kiến thức về bình diện từ vựng học tiếng Việt. Có thể áp dụng kiến thức ngữ âm để dạy tiếng và nghiên cứu khoa học 

- Học viên có kiến thức về bình diện ngữ pháp tiếng Việt. Người học có thể áp dụng kiến thức về ngữ pháp học để dạy tiếng và nghiên 
cứu khoa học 

- Học viên có kiến thức về bình diện nghhĩa học tiếng Việt. Người học có thể áp dụng kiến thức về bình diễn nghĩa học để dạy tiếng và 

nghiên cứu khoa học 
- Học viên có kiến thức về ngữ dụng học. Người học có thể áp dụng kiến thức ngữ dụng học để dạy tiếng và nghiên cứu khoa học 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Cú pháp tiếng Việt - Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực cú pháp tiếng Việt) - Phát triển năng lực vận dụng hiệu quả, sáng tạo tri thức về cú pháp 

tiếng Việt vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường; đồng thời phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề lí 
luận và thực tiễn của tiếng Việt 

  3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Nghĩa học Việt 
ngữ 

- Trang bị cho người học những tri thức hiện cơ bản và chuyên sâu về ngữ nghĩa học hiện đại, từ đó vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu 
và giảng dạy tiếng Việt. 

- Trang bị cho người học những tri thức cơ bản và hiện đại về nghĩa học từ vựng, từ đó, vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy 

tiếng Việt. 
- Trang bị cho người học những tri thức cơ bản và hiện đại về nghĩa học cú pháp, từ đó, vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy 

tiếng Việt. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Cấu tạo từ và vấn 
đề dạy học cấu tạo 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ (về cấu tạo từ tiếng Việt nói riêng và từ vựng tiếng Việt nói chung). 
- Phát triển năng lực vận dụng tri thức cơ bản, hiện đại và toàn diện về cấu tạo từ tiếng Việt vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy cấu tạo 

từ ở nhà trường phổ thông. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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từ ở trường phổ 
thông 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Dẫn luận ngữ pháp 

chức năng 

- Biết các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng. 

- Có kĩ năng phân tích câu trong tiếng Việt qua các cấp độ khác nhau của ngữ pháp chức năng. 

- Có năng lực áp dụng kiến thức các vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội và trong giảng dạy tiếng vào thực tiễn đời sống và 
giảng dạy tiếng Việt 

- Có năng lực phát hiện, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngữ pháp chức năng trong tiếng Việt 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Phân tích diễn 

ngôn 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ (về lĩnh vực phân tích diễn ngôn) 

- Phát triển năng lực vận dụng hiệu quả, sáng tạo tri thức về phân tích diễn ngôn vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt trong 
nhà trường và các công việc có liên quan đến nghiệp vụ ngôn ngữ học 

3   Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Đọc hiểu văn bản 

trong nhà trường 

- Phát triển năng lực về đọc hiểu văn bản 

- Phát triển năng lực vận dụng đọc hiểu văn bản vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường và các công việc có liên 
quan đến nghiệp vụ ngôn ngữ học 

2 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Một số khuynh 
hướng ngôn ngữ 

học hiện đại 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ (về một số khuynh hướng cơ bản trong ngôn ngữ học hiện đại) 
- Phát triển năng lực vận dụng tri thức về những khuynh hướng cơ bản trong ngôn ngữ học hiện đại vào việc nghiên cứu tiếng Việt 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Thành ngữ học - Trang bị những tri thức mở rộng và nâng cao về thành ngữ tiếng Việt 
- Phát triển năng lực vận dụng tri thức về thành ngữ tiếng Việt vào thực tiễn giao tiếp, giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt. 

- Phát triển năng lực vận dụng tri thức liên ngành trong nghiên cứu, giảng dạy thành ngữ tiếng Việt. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Ẩn dụ, hoán dụ ý 

niệm trong tiếng 

Việt và ứng dụng 
trong dạy học Ngữ 

văn. 

- Phát triển phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu, giảng dạy, quản lí chuyên môn thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ học 

- Cung cấp cho người học các kiến thức mở rộng và nâng cao về ẩn dụ, hoán dụ ý niệm phục vụ cho việc nghiên cứu, tư vấn, quản lý, 

giảng dạy về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá, ngôn ngữ và văn học. 
- Có khả năng vận dụng những tri thức về ẩn dụ, hoán dụ ý niệm để có thể trở thành chuyên gia về ngôn ngữ học và có thể tiếp tục ở bậc 

Tiến sĩ của chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ và các chuyên ngành khác liên quan. 

3 3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

IV Luận văn tốt nghiệp 10 4   

  TỔNG CỘNG: 60     

 15.8. Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Bộ môn Ngữ văn theo định hướng ứng dụng       
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I  Các học phần chung  11     

1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 
- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 

đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức: 
Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ 
có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành). 

Cụ thể như sau: 
- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể 

theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 
định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 

thoại nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 
văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.   

- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, 

báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác 
phù hợp.   

3. Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 
thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và 

ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: 
Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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II  Các học phần cơ sở  12     

  Các học phần cơ sở bắt buộc  8     

3 Lí luận dạy học 

hiện đại 

1. Kiến thức 

Giúp học viên hiểu được những tiền đề lí thuyết khoa học của việc dạy học, trongđó có các lí thuyết học tập; hiểu bản chất, chức năng 

và biết cách vận dụng các PP, KT 
dạy học hiện đại vào dạy học Ngữ văn ở trường trung học. 

2. Kĩ năng 

Sử dụng PP, KT dạy học hiện đại trong môn Ngữ văn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

4 Thi pháp học và 

ứng dụng vào dạy 
học văn bản văn 

học ở trường phổ 

thông 

1. Kiến thức 

Học phần giúp cho các học viên nắm được: 
+ Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 

+ Nội dung của các phạm trù cơ bản của thi pháp học như: thế giới nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật, quan niệm 

nghệ thuật về con người... 
2. Kỹ năng 

Giúp học viên biết vận dụng phạm trù của thi pháp học vào việc dạy học các văn bản văn học ở trường phổ thông 

3. Năng lực 
+ Năng lực văn học 

+ Năng lực nghiên cứu 

+ Năng lực dạy và học Ngữ văn 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ văn 

chương và ứng 

dụng giảng dạy 
đọc hiểu văn bản 

văn chương từ góc 

độ ngôn ngữ 

1. Kiến thức 

Học phần giúp học viên nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, 

về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đ ng thời, học phần cũng nâng cao những vấn đề về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi 
phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 

2 Kĩ năng 

- Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 
- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản văn chương.từ phương diện ngôn ngữ. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Những cách tân về 

thể loại của văn 

xuôi Việt Nam sau 
1975 và ứng dụng 

vào dạy học Ngữ 

văn ở trường phổ 
thông 

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về những đổi mới cơ bản của thể loại văn xuôi Việt Nam từ sau 

1975 đến nay. 

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về các thể loại văn xuôi Việt Nam sau 1975 từ 
đặc trưng thể loại. Từ đó, ứng dụng để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông.   

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 2 trong trong 6 môn)  4     

7 Ứng dụng lí luận 
văn học vào phát 

triển chương trình 

và dạy đọc hiểu 
văn học ở trường 

phổ thông 

1.Kiến thức 
Giúp học viên nhận thức rõ: 

+ Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp học; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học. 

+ Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy 
môn Ngữ văn ở trường phổ thông. 

+ Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông. 

2. Kỹ năng 
+ Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình b i dưỡng học sinh giỏi; chương 

trình phụ đạo cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu… 

+ Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng 
dạy học phần. 

+ Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

8 Chuyển thể văn 

bản văn học nước 
ngoài ở trường 

trung học  

1. Kiến thức 

+ Học viên nắm được vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết chuyển thể: khái niệm; các nguyên tắc cơ bản trong chuyển thể; các tiêu chí lựa 
chọn hình thức chuyển thể cho các tác phẩm văn học; các hình thức và phương pháp chuyển thể hiện nay,... 

+ Học viên vận dụng được lí thuyết về chuyển thể vào việc hướng dẫn học sinh chuyển thể văn bản văn học nước ngoài ở trường Trung 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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học sang các loại hình nghệ thuật khác nhau 
2. Kỹ năng 

+ Rèn luyện phương pháp, kĩ năng vận dụng các kiến thức lí luận về loại hình vào việc nghiên cứu, giảng dạy một cách có hiệu quả 

+ Rèn luyện kĩ năng chuyển thể và tổ chức các hoạt động chuyển thể văn bản văn học nói chung, văn học nước ngoài nói riêng sang các 
loại hình nghệ thuật khác cho đối tượng học sinh Trung học 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Vận dụng kí hiệu 

học văn học trong 
dạy học đọc hiểu 

văn bản văn 

chương 

1.Kiến thức 

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lí luận về lí thuyết kí hiệu học (khái niệm; lịch sử hình thành, phát 
triển; đối tượng, phạm vi nghiên cứu và những luận điểm cơ bản của lí thuyết kí hiệu học văn học) đồng thời nghiên cứu về việc ứng 

dụng những thành tựu của lí thuyết kí hiệu học vào dạy học đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường. 

2. Kỹ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu 

- Kĩ năng dạy học đọc hiểu văn học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Vận dụng lí thuyết 
phê bình văn học 

vào đọc hiểu văn 

bản văn học trong 
trường phổ thông 

1. Kiến thức 
+ Học viên trình bày được các nguyên tắc phương pháp luận, đặc điểm của mỗi trường phái, phương pháp phê bình văn học. 

+ Chỉ ra được những đóng góp và giới hạn của mỗi trường phái 

2. Kỹ năng 
+ Vận dụng thuần thục, linh hoạt lí thuyết của các trường phái phê bình văn học vào việc đọc hiểu văn bản văn học trong trường phổ 

thông. 

+ Làm việc nhóm. 
3. Năng lực 

+ Năng lực nghiên cứu 

+ Năng lực dạy đọc hiểu văn bản văn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Nghĩa học Việt 
ngữ và ứng dụng 

giảng dạy nghĩa 

học trong nhà 
trường phổ thông 

1. Về kiến thức 
- Hiểu được những khái niệm cơ bản của ngữ nghĩa học hiện đại (nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp, nghĩa, ý nghĩa...), các bình diện của 

nghĩa. 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của nghĩa học từ vựng: sự biến đổi ý nghĩa của đơn vị từ vựng, các hiện tượng đa nghĩa, đ ng âm, đ ng 
nghĩa... 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản của nghĩa học cú pháp: nghĩa của câu, nghĩa của phát ngôn. 

2. Về kĩ năng 
- Biết vận dụng những tri thức về nghĩa học từ vựng để phân tích ý nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt và nghiên cứu, giảng dạy 

nghĩa học từ vựng trong chương trình phổ thông. 

- Biết vận dụng những tri thức về nghĩa học cú pháp để phân tích ý nghĩa của câu và phát ngôn tiếng Việt. Trên cơ sở đó ứng dụng vào 
việc nghiên cứu, giảng dạy nghĩa học cú pháp trong chương trình phổ thông. 

3. Về thái độ 

- Xây dựng cho học viên lòng yêu thích, say mê môn học, có thái độ trân trọng, yêu quý tiếng Việt. Tri thức về nghĩa học Việt ngữ sẽ là 
cơ sở giúp học viên làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản…). 

- Thấy được vai trò cũng như tầm quan trọng của nghĩa học Việt ngữ trong nghiên cứu ngôn ngữ nói chung và trong việc nghiên cứu, 
giảng dạy tiếng Việt nói riêng ở trườngphổ thông. Từ đó thấy được tính ứng dụng cao của môn học trong thực tế giao tiếp và trong văn 

bản. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 
và ứng dụng vào 

dạy học Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức 

Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng tác, 
ngôn ngữ... 

2. Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại 
- Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại. 

- Ứng dụng vào việc giảng dạy các tác phẩm văn học trung đại ở trường phổ thông 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III. Các học phần chuyên ngành 15     

   Các học phần chuyên ngành bắt buộc 9     

13 Dạy chiến lược, kĩ 

thuật đọc hiểu văn 

1. Kiến thức 

Nắm vững hệ thống lí thuyết về đọc hiểu và dạy đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông, nhất là các chiến thuật, kĩ thuật đọc hiểu. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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bản ở trường trung 
học 

2. Kỹ năng 
Vận dụng những kiến thức lí thuyết nêu trên vào thực tiễn dạy học đọc văn bản trong nhà trường.  

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Dạy chiến lược và 

kĩ thuật viết cho 

học sinh trung học 

1. Kiến thức 

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lí luận, thực tiễn về dạy học viết trong nhà trường, trong đó, nổi bật 

là các nôi dung: dạy viết trong SGK nước ngoài; các chiến lược viết; xây dựng h  sơ viết. 
2. Kỹ năng 

Sử dụng các chiến lược viết 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

15 Phát triển kĩ năng 

nói cho học sinh 
trung học  

1. Kiến thức 

+ Học viên nắm được những vấn đề lí luận cơ bản của lí thuyết lời nói và hoạt động lời nói trong hoạt động giao tiếp có liên quan đến 
việc tìm tòi phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh. 

+ Hiểu được quy trình ngôn ngữ - tâm lí học của việc tạo lập và tiếp nhận lời nói trong hoạt động giao tiếp. 

2.. Kĩ năng 
Vận dụng lí thuyết được học vào việc nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục nảy sinh trong quá trình dạy học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Chương trình môn 

Ngữ văn trong nhà 
trường phổ thông 

Việt Nam  

1.Kiến thức 

Giúp học viên nắm được những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục; về chương trình môn Ngữ văn trong nhà 
trường phổ thông Việt Nam qua các thời lịch sử; về vấn đề phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bối cảnh mới. 

2. Kỹ năng 

Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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17 Văn bản thông tin 
và dạy học văn bản 

thông tin ở trường 

trung học 

1. Kiến thức 
Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản thông tin: các quan niệm về văn bản thông tin trong và ngoài nước; văn 

bản thông tin trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản thông tin. 

2. Kỹ năng 
- Kĩ năng nghiên cứu 

- Kĩ năng dạy học văn bản  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Văn bản đa 

phương thức và 

dạy học văn bản đa 
phương thức ở 

trường trung học 

1. Kiến thức 

Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản đa phương thức: các quan niệm về văn bản đa phương thức trong và ngoài 

nước; văn bản đa phương thức trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản đa phương thức. 
2. Kỹ năng 

- Kĩ năng lực dạy học đọc hiểu 

- Kĩ năng lực dạy học tạo lập  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Biện pháp phát 

huy vai trò bạn đọc 
sáng tạo của học 

sinh trong dạy đọc 

văn 

1.Kiến thức 

Cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học tác phẩm văn chương theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Quan niệm về người học sinh – 
bạn đọc sáng tạo trong nhà trường và hệ thống biện pháp phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn 

chương. 

2.Kỹ năng 
Hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách tích cực, sáng tạo. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Dạy học tác phẩm 

kịch trong trường 
phổ thông từ đặc 

trưng thể loại 

1. Kiến thức 

Học viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về thể loại kịch và phương pháp dạy học tác phẩm kịch theo thể loại ở trường phổ 
thông. 

2. Kỹ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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+ Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học. 
+ Làm việc nhóm. 

+ Thực hành, vận dụng thành thạo, có hiệu quả các phương pháp dạy học tác phẩm kịch ở trường phổ thông ( kĩ năng tổ chức giờ dạy 

đọc hiểu văn bản tác phẩm kịch ) 
3. Năng lực 

+ Năng lực nghiên cứu. 

+ Năng lực dạy học ngữ văn.  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

21 Vận dụng lí thuyết 

liên văn bản trong 

dạy học Ngữ văn ở 
trường phổ thông 

1. Kiến thức 

Học phần giúp cho các học viên nắm được một số vấn đề cơ bản của lí thuyết liên văn bản. 

2. Kỹ năng 
Giúp học viên biết vận dụng lí thuyết liên văn bản vào việc giảng dạy văn bản văn học ở trương phổ thông. 

3. Năng lực 

+ Năng lực văn học 
+ Năng lực dạy và học Ngữ văn 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Cấu tạo từ và dạy 

học cấu tạo từ ở 
trường phổ thông 

1. Kiến thức 

Giúp cho người học có tri thức khoa học và hệ thống về cấu tạo từ tiếng Việt, nắm được cơ chế sản sinh ra từ tiếng Việt và phân loại các 
từ được sản sinh ra. 

2 Năng lực 

- Nâng cao năng lực xử lí các hiện tượng trung gian về kiểu cấu tạo đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm. 
- Giúp người học có kĩ năng tổ chức hoạt động daỵ học cấu tạo từ có hiệu quả ở trường phổ thông. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Ngôn ngữ nghệ 

thuật và ứng dụng 
giảng dạy ngôn 

ngữ nghệ thuật 

trong tác phẩm văn 
chương 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 
hiện tượng ngôn ngữ trong các tác phẩm văn chương. 

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn 

ngữ nghệ thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ 
thuật. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về ngôn ngữ. 

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các tác phẩm văn chương 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các 

ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật. 

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật. 
3. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách 

quan khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các tác phẩm văn chương. 
- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của 

người Việt  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Dạy học văn học 

dân gian địa 

phương  

1. Kiến thức: Người học có kiến thức lí luận về văn học dân gian nói chung và văn học dân gian địa phương nói riêng, góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học nội dung chương trình ngữ văn địa phương; Hiểu được mối liên hệ giữa văn học dân gian địa phương với ngữ 

liệu văn học dân gian trong chương trình SGK. 

2. Kĩ năng: Người học có kĩ năng khảo sát, nhận diện và xây dựng các chủ đề học tập phần văn học dân gian thuộc chương trình ngữ 
văn địa phương 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Dạy học các tác 

phẩm Thơ mới 

1932-1945 ở 
trường THPT theo 

định hướng phát 

triển năng lực  

1.Kiến thức 

 Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về những đổi mới cơ bản của Thơ mới 1932-1945. 

2.Kỹ năng 
 Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về Thơ mới nói riêng, thơ ca nói chung từ đặc trưng thể 

loại. Từ đó, ứng dụng để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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15.9 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN 

I  Các học phần 

chung 

  14     

1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 
- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 
đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 
- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 

triển con người một cách toàn diện.   
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 

- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức: 

Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2. Kỹ năng: 
Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh  học viên sẽ 

có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành). 

Cụ thể như sau: 

- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, … Có thể 
theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo.  

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 

định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 
thoại nhưng còn gặp khó khăn.  

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 

văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau.   
- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, 

báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác 

phù hợp.   
3. Thái độ: 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 
làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và 
ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 

4. Năng lực: 

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 
ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 
năng dạy học hiện 

đại 

1. Kiến thức Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung 

vào người học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực.  
2. Kĩ năng - Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy 

học cơ bản.  

- Vận dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II  Các học phần cơ sở  18     

  Các học phần cơ sở bắt buộc  8     

4 Thi pháp học - Kiến thức: giúp HV hiểu: một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại; những khuynh hướng N/C và thành tựu của thi pháp học; 

tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

- Kĩ năng: vận dụng các KT về thi pháp học vào việc N/C và giảng dạy VH một cách có hiệu quả 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 

học 

- Kiến thức: Giúp HV nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương; ngông ngữ và VH; về các đặc 

trưng của ngôn ngữ VC; nâng cao những vấn đề lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo 

và tiếp nhận VC 
- Kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ VC, kĩ năng phân tích bình giá VH 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác gia, 
tác phẩm văn học 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam.  

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Dạy học Ngữ văn 
trong xu thế đổi 

mới và hội nhập  

- Kiến thức: Những vấn đề lí luận về đổi mới DH môn NV trong bối cảnh hội nhập và xu thế quốc tế 
tiếp cận năng lực trong GD hiện đại và vận dụng trong môn NV; các bình diện đổi mới DH NV nói chung đáp ứng xu thế quốc tế và yêu 

cầu hội nhập hiện nay. 

- Kĩ năng: nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học, làm việc nhóm, thực hành vận dụng 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 5 trong trong 9 môn)  10     

8 Ứng dụng lí thuyết 

lí luận văn học vào 

xây dựng chương 
trình và giảng dạy 

môn Ngữ văn ở 

trường Phổ thông 

1. Giúp học viên nhận thức rõ:    

 + Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp học; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học.  

 + Học viên phân tích, làm sáng t  được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy 
môn Ngữ văn ở trường phổ thông. 

 + Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ 

thông. 
2. Kỹ năng 

 + Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh gi i; chương 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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trình phụ đạo cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu… 
 + Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng 

dạy học phần. 

 + Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông 

9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 

nước ngoài ở 
trường phổ thông 

 1. Kiến thức  

 +  Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong 

chương trình. 
 + Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn học nước ngoài.  

2. Kĩ năng 

 + Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích; 
 + Kĩ năng cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

10 Tiếp nhận văn học 1. Kiến thức 

- Nắm bắt được lí thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò , ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn 
học với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò  của người đọc trong hoạt 

động tiếp nhận văn học.  

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu.  
- Biết vận dụng lí thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 

phương pháp song song.  

2. Kĩ năng   
- Rèn các kĩ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lí thuyết tiếp nhận 

khác nhau. - Rèn kĩ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kĩ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học 

phức tạp qua lịch sử tiếp nhận). - Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo.  
- Phát triển năng lực hợp tác   

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử).  

3 Thái độ   

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học .  

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Những vấn đề lí 
luận của văn học 

so sánh 

1. Kiến thức   
+ Trang bị cho người học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản   nhất về lí luận của văn học sánh.  

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lí  luận cơ bản trên.  

2 Kĩ năng 
- Xây dựng cho học viên phương pháp, biết sử dụng các kiến thức lí luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một 

cách có hiệu quả 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

12 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 

1. Kiến thức  

-Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng 

tác, ngôn ngữ...    

2.  Kĩ năng   

- Rèn kĩ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại   

-  Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Văn xuôi lãng mạn 

và văn xuôi hiện 
thực giai đoạn 

1930-1945 

1. Kiến thức  Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản 

của văn xuôi giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển 
trên hai phương diện tư tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc. 

2. Kĩ năng  Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-

1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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14 Đổi mới thơ Việt 

Nam sau 1975 
1. Kiến thức  Phân tích, lí giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, 
hội nhập quốc tế.  

2. Kĩ năng  Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Những vấn đề hiện 

đại của ngôn ngữ 

học ứng dụng 

1. Kiến thức 

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của 

ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - 
học ngôn ngữ trong nhà trường,  vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v...  

2. Kĩ năng Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học 
ứng dụng, thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong 

đời sống xã hội và nhà trường ở Việt Nam.  

3. Thái độ  Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên 
quan đến ngôn ngữ nảy sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó.  Học viên 

nghiêm túc thực hiện qui định của học phần 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Ngôn ngữ nghệ 
thuật 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 
hiện tượng ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. - Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

III. Các học phần chuyên ngành 18     

  Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12     

17 Chiến lược, kĩ 

thuật đọc hiểu văn 

bản ở trường phổ 
thông 

- Kiến thức: nắm vững hệ thống lí thuyết về đọc hiểu và dạy đọc hiểu VB ở nhà trường PT, nhất là các chiến thuật, kĩ thuật đọc hiểu 

- Kĩ năng: vận dụng những kiến thức lí thuyết nêu trên vào thực tiễn dạy học đọc VB trong nhà trường 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

18 Năng lực tạo lập 

văn bản của học 
sinh trong dạy học 

Ngữ văn  

- Kiến thức: Những kiến thức chuyên sâu về năng lực tạo lập văn bản của HS trung học (cấu trúc, thành tố, các chỉ số hành vi) và các 

cách thức, biện pháp dạy học để phát triển các thành tố trong cấu trúc năng lực tạo lập văn bản của HS.   
- Kỹ năng 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Đánh giá năng lực 
học sinh trong dạy 

học Ngữ văn 

- Kiến thức Giúp học viên hiểu được những vấn đề về lý luận đổi mới đánh giá quá trình, kết quả học tập môn Ngữ văn của HS ở trường 
trung học theo định hướng phát triển năng lực: các thang đo trong đánh giá năng lực; các công cụ chủ yếu trong đánh giá thường xuyên 

và đánh giá định HKtheo tiếp cận năng lực; các nguyên tắc và quy trình xây dựng công cụ đánh giá năng lực HS.    

- Kỹ năng Xây dựng công cụ đánh giá năng lực HS 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

- Kiến thức: Giúp HV nắm vững: các nội dung lí luận về PPNCKHGD và những yêu cầu cơ bản trong NCKH GD; các PPNC định tính, 
định lượng; được trang bị thêm và hướng dẫn vận dụng một số PPNC lí thuyết và thực tiễn cũng như quy tình, cách thức tiến hành một 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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học giáo dục Ngữ 
văn 

đề tài luận văn cao học 
- Kĩ năng: NCKH GD; kĩ năng xác định và triển khai đề tài luận văn cao học. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

                               Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong  8 học phần)             6     

21 Chương trình môn 

Ngữ văn ở trường 

nhà phổ thông Việt 
Nam – lịch sử và 

đối sánh 

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết cơ bản về khoa học phát triển chương trình giáo dục; về chương trình môn Ngữ văn trong 

nhà trường phổ thông Việt Nam qua các thời lịch sử; về vấn đề phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn trong bối cảnh 

mới. 
- Kỹ năng  Nghiên cứu, phân tích, triển khai chương trình 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

22 Câu hỏi dạy học 

đọc hiểu văn bản 
văn học theo tiếp 

cận năng lực 

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu về câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học như: câu hỏi trong dạy học đọc hiểu theo 

tiếp cận năng lực; câu hỏi đọc hiểu trong SGK nước ngoài (Hoa Kì, Singapore...); thiết kế câu hỏi đọc hiểu theo tiếp cận năng lực; sử 
dụng câu hỏi đọc hiểu trong dạy học văn theo CT, SGK Ngữ văn mới.    

- Kỹ năng Thiết kế và sử dụng câu hỏi đọc hiểu  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Kí hiệu học văn 
học và ứng dụng 

trong dạy học đọc 

hiểu văn bản văn 
chương 

- Kiến thức   
Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lý luận về lí thuyết kí hiệu học (khái niệm; lịch sử hình thành, phát 

triển; đối tượng, phạm vi nghiên cứu và những luận điểm cơ bản của lí thuyết kí hiệu học văn học) đồng thời nghiên cứu về việc ứng 

dụng những thành tựu của lí thuyết kí hiệu học vào dạy học đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường.    
- Kỹ năng - Kĩ năng nghiên cứu  - Kĩ năng dạy học đọc hiểu văn học  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Biện pháp phát 
huy vai trò bạn đọc 

sáng tạo của học 

sinh trong dạy đọc 
văn  

- Kiến thức Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tác phẩm văn chương theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Quan niệm về người 
học sinh – bạn đọc sáng tạo trong nhà trường và hệ thống biện pháp phát huy vai tr  bạn đọc sáng tạo của học sinh trong giờ học tác 

phẩm văn chương.   

- Kỹ năng Hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách tích cực, sáng tạo 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Dạy chiến lược, kĩ 

thuật viết cho học 

sinh trung học 

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dạy học viết trong nhà trường, trong đó, nổi 

bật là các nôi dung: dạy viết trong SGK nước ngoài; các chiến lược viết; xây dựng hồ sơ viết. 

- Kỹ năng  
 + Sử dụng các chiến lược viết  

 + Dạy học tạo lập văn bản 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Phát triển kĩ năng 

nói cho học sinh 
trung học  

-  Kiến thức   

  + Học viên nắm được những vấn đề lí luận cơ bản của lí thuyết lời nói và hoạt động lời nói trong hoạt động giao tiếp có liên quan đến 
việc tìm tòi phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh.   

  + Hiểu được quy trình ngôn ngữ - tâm lí học của việc tạo lập và tiếp nhận lời nói trong hoạt động giao tiếp.  

- Kĩ năng  Biết vận dụng lí thuyết được học vào việc nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục nảy sinh trong quá trình dạy học 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Văn bản thông tin 

và dạy học văn bản 
thông tin 

- Kiến thức Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản thông tin: các quan niệm về  văn bản thông tin trong và ngoài 

nước; văn bản thông tin trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản thông tin.   
- Kỹ năng  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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  + Nghiên cứu và giao tiếp   
  + Dạy học đọc hiểu và tạo lập văn bản thông tin  

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Văn bản đa phương 
thức và dạy học 

văn bản đa phương 

thức 

- Giúp học viên nắm được những hiểu biết chuyên sâu văn bản đa phương thức: các quan niệm về  văn bản đa phương thức trong và 
ngoài nước; văn bản đa phương thức trong SGK nước ngoài; dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản đa phương thức.   

- Kỹ năng Kĩ năng thiết kế và dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Luận văn   10 HK4   

  Tổng số   60     

 15.10. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu,  chuyên ngành:  NGÔN NGỮ VIỆT NAM   

I  Các học phần 

chung 

  14     

1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 

- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 
- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 

đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh 1. Kiến thức 
Cung cấp cho học viên khối lượng kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh ở trình độ B1 

2 Kỹ năng 

Rèn luyện cho học viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) ở trình độ B1. Kết thúc môn hoc tiếng Anh học viên sẽ 
có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực tiếng Anh sáu bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành). 

Cụ thể như sau: 
- Kỹ năng Nghe: Có thể nghe hiểu được các thông tin đơn giản về các chủ đề hàng ngày liên quan đến công việc, cuộc sống, ... Có thể 

theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện ngắn, dễ hiểu. Có thể theo dõi được các chỉ dẫn, thông báo. 

- Kỹ năng Nói: Có thể diễn tả quan điểm, kiến của mình một cách đơn giản, khá trôi chảy. Có thể giao tiếp ở một mức độ tự tin nhất 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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định trong các hoạt động thường ngày, Có thể tham gia các hội thoại đơn giản, mà không cần có sự chuẩn bị. Có khả năng duy trì hội 
thoại nhưng còn gặp khó khăn. 

- Kỹ năng Đọc: Có thể đọc các bài khóa đơn giản, có tính truyền tải thông tin về một đề tài quen thuộc hoặc ưa thích. Có thể đọc lướt 

văn bản dài nhằm xác định thông tin cần tìm, thu thập thông tin từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau. 
- Kỹ năng Viết: Có thể viết được các văn bản dễ hiểu, có liên kết về các đề tài quen thuộc, ưa thích. Có thể viết được các thư từ cá nhân, 

báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân, hay mô tả trải nghiệm. Có thể truyề đạt thông tin về các đề tài cụ thể, với mức độ chính xác 

phù hợp. 
3 Thái độ 

Học viên được hướng dẫn ôn luyện kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 trên lớp cùng với việc tự ôn luyện 

thêm ở nhà. Học viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ và 
ý thức tự giác cao khi học trên lớp cũng như khi tự học ở nhà để có thể đạt chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ở bậc cao học. 5.4. Năng lực 

Học viên hình thành được thói quen rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống hàng 

ngày, đạt được năng lực tiếng Anh bậc 3 theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình Thạc sĩ. 

3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 

năng dạy học hiện 
đại 

1. Kiến thức 

Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người học, 

hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 
2. Kĩ năng 

- Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 
- Vận dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học.  

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

II  Các học phần cơ sở   18     

  Các học phần cơ sở bắt buộc  8     

4 Thi pháp học 1. Kiến thức 
Học phần giúp cho các học viên hiểu : 

+ Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 

+ Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại 
+ Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học 

2. Kĩ năng 

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu 
và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 

học 

1. Về kiến thức 

Học phần giúp học viên nâng cao những nhận thức lí luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn học, 

về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, học phần cũng nâng cao những vấn đề về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự chi 
phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 

2. Về kĩ năng 

Nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác gia, 
tác phẩm văn học 

1. Kiến thức 

Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 
2. Kĩ năng 

Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Dạy học Ngữ văn 
trong xu thế đổi 

mới và hội nhập  

1. Kiến thức 
- Những vấn đề lí luận về đổi mới dạy học môn Ngữ văn trong bối cảnh hội nhập và trong xu thế quốc tế. 

- Tiếp cận năng lực trong giáo dục hiện đại và vận dụng trong môn Ngữ văn. 

- Các bình diện đổi mới dạy học Ngữ văn (chương trình, PPDH, đánh giá...) đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội nhập hiện nay và các 
năm tiếp theo. 

2. Kĩ năng 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học. - Làm việc nhóm. 
- Thực hành, vận dụng kiến thức 

  Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 5 trong 9 học phần)        

8 Ứng dụng lí thuyết 

lí luận văn học vào 
xây dựng chương 

trình và giảng dạy 

môn Ngữ văn ở 
trường Phổ thông 

1. Kiến thức 

Giúp học viên nhận thức rõ: 
- Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp học; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học. 

- Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy 

môn Ngữ văn ở trường phổ thông. 
- Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông. 

2. Kĩ năng 
- Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương 

trình phụ đạo cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu... 

- Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng 
dạy HỌC PHẦN. 

- Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 
nước ngoài ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức 

- Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lí dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong 
chương trình. 

- Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn học nước ngoài. 

2. Kĩ năng 
- Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích 

- Kĩ năng cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tiếp nhận văn học 1. Kiến thức 
- Nắm bắt được lí thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn học 

với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt động 

tiếp nhận văn học. 
- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu. 

- Biết vận dụng lí thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 

phương pháp song song. 
2. Kĩ năng 

- Rèn các kĩ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lí thuyết tiếp nhận 

khác nhau. 
- Rèn kĩ năng sư phạm như: Thuyết trình; kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua 

lịch sử tiếp nhận). 

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 
- Phát triển năng lực hợp tác 

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết 

hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 

3. Thái độ 

- Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

- Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 
. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Những vấn đề lí 

luận của văn học so 
sánh 

1. Kiến thức 

- Trang bị cho người học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn đề cơ bản 
nhất về lí luận của văn học sánh. 

- Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh 

những vấn đề lí luận cơ bản trên. 
2. Kĩ năng 

- Xây dựng cho học viên phương pháp, biết sử dụng các kiến thức lí luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một 

cách có hiệu quả. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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12 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 
1. Kiến thức Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh 
hướng sáng tác, ngôn ngữ... 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại 
- Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Văn xuôi lãng mạn 

và văn xuôi hiện 

thực giai đoạn 
1930-1945 

1. Kiến thức: Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản 

của văn xuôi giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển 

trên hai phương diện tư tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc. 
2 Kĩ năng 

Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá 

các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

14 Đổi mới thơ Việt 

Nam sau 1975 

1. Kiến thức 

Phân tích, lí giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc 
tế. 

2. Kĩ năng 

Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Những vấn đề hiện 

đại của ngôn ngữ 
học ứng dụng 

1 Về kiến thức 

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của 
ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - 

học ngôn ngữ trong nhà trường, vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v... 
2 Về kĩ năng 

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, 

thiết kế công cụ nghiên cứu, 
xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội và nhà trường ở Việt 

Nam. 

3. Về thái độ học tập 
Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến ngôn 

ngữ nảy sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó. 

Học viên nghiêm túc thực hiện qui định của học phần. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Ngôn ngữ nghệ 

thuật 

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 

hiện tượng ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn 

ngữ nghệ thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ 

thuật. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về ngôn ngữ. 
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn 

bản văn học nghệ thuật của người Việt. 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các 

ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật. 

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật. 
3. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách 

quan khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

2 HK3 1. Kiểm tra thường xuyên trong quá 

trình học tập: trọng số 1/10;  

2. Kiểm tra giữa kỳ hoặc bài tập 

học phần: trọng số 2/10  

3. Thi hết học phần: trọng số 7/10 
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- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của 
người Việt. 

III. Các học phần chuyên ngành 18     

  Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12     

17 Những vấn đề cơ 
bản của từ vựng - 

ngữ nghĩa tiếng 

Việt 

1. Kiến thức 
Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, đặc biệt là những vấn đề còn có 

nhiều ý kiến tranh luận, hoặc nhiều cách kiến giải khác nhau, thậm chí có những vấn đề được đặt ra theo hướng trái ngược hẳn với quan 

điểm truyền thống. Đặc biệt, học phần rất chú trọng đến việc hình thành những thao tác kĩ năng thực hành trên cơ sở các nguyên lí lí 
thuyết để phân tích, nhận diện, đánh giá các hiện tượng từ vựng - ngữ nghĩa, rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói 

và viết. 

2. Kĩ năng 
Dựa trên những vấn đề lí thuyết, học phần giúp học viên rèn luyện một số kĩ năng phân tích, nhận diện và đánh giá các hiện tượng từ 

vựng; đồng thời rèn luyện năng lực tư duy và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Ngữ pháp và ngữ 
pháp tiếng Việt 

1. Về kiến thức 
- Học viên nắm được bản chất của ngữ pháp, phân biệt được ngữ pháp với các bộ môn khác của ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, phong 

cách); nắm được những kiến thức cơ bản, đại cương về ngữ pháp. Từ đó học viên xác định được đặc điểm của ngữ pháp và quan hệ của 

nó với các bộ phận khác của ngôn ngữ. 
- Nắm được những kiến thức về từ loại (đặc trưng, phân loại từ theo bản chất ngữ pháp thành từ loại), ngữ chính phụ (cấu tạo của ngữ 

chính phụ, ngữ danh từ, ngữ vị từ). 

- Nắm được các bình diện nghiên cứu câu, các hướng tiếp cận câu tiếng Việt: phân tích câu theo cấu trúc chủ - vị (ngữ pháp truyền 
thống), phân tích câu theo cấu trúc vị từ - tham thể (ngữ pháp ngữ nghĩa), phân tích câu theo cấu trúc đề - thuyết (ngữ pháp chức năng), 

phân tích câu theo cấu trúc cái cho sẵn - cái mới (lí thuyết thông tin). 

2. Về kĩ năng 
- Có kĩ năng đối chiếu, so sánh ngữ pháp tiếng Việt với ngữ pháp của các ngôn ngữ khác (nhất là ngôn ngữ thuộc họ Ấn - Âu), làm cơ 

sở để khái quát hóa thành những nhận định chung về những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp học đại cương. 

- Có kĩ năng về phương pháp phân tích ngữ pháp nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. 
- Có kĩ năng phân tích ngữ pháp - ngữ nghĩa của từ, ngữ, câu và văn bản. 

3. Về thái độ 

-Trân trọng vốn từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp mà qua hàng ngàn năm lịch sử mới xây dựng được. Qua đó, có thái độ tôn trọng thực 
tiễn nói năng của người Việt và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Những tri thức về ngữ pháp và ngữ pháp tiếng Việt sẽ là nền tảng giúp học viên khi ra trường có thể làm tốt những công việc được 

giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản...).  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Những vấn đề thời 
sự của ngữ dụng 

học  

1. Kiến thức 
Học phần trang bị cho người học một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về ngữ dụng học nói chung (chiếu vật và chỉ xuất, hành vi 

ngôn ngữ, lí thuyết lập luận, lí 

thuyết hội thoại, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn) cũng như sự ứng dụng ngữ dụng học trong tiếng Việt nói riêng 
2. Kĩ năng 

Học phần hình thành cho người học kĩ năng phân tích ngôn ngữ trong ngữ cảnh, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập, nghiên cứu và 

hoạt động giao tiếp một cách có hiệu quả. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Phong cách học - 

Những vấn đề từ lí 

thuyết đến thực 
tiễn tiếng Việt 

1. Kiến thức 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức lí thuyết chung nhất về Phong cách học như: lịch sử và các trường phái nghiên cứu phong cách 

học, những vấn đề lí thuyết liên quan trực tiếp đến việc xử lí các sự kiện phong cách học, các văn bản văn học... 
- Cung cấp cho học viên phương pháp nghiên cứu của Phong cách học, phương pháp phân tích văn bản văn học từ góc độ phong cách 

học. 

2. Kĩ năng 
- Hình thành cho học viên kĩ năng nhận biết, phát hiện các sự kiện phong cách và phân tích được các sự kiện đó. 

- Nâng cao kĩ năng phân tích văn bản/ diễn ngôn nghệ thuật. 

3. Thái độ 
- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của Phong cách học; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan khi 

miêu tả, phân tích các văn bản văn học nghệ thuật từ điểm nhìn của Phong cách học. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn tiếng Việt gắn với đặc trưng phong cách của người Việt. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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                      Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 10 học phần)                            

21 Việt ngữ học đại 

cương 

1. Kiến thức 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Việt ngữ học: âm vị học tiếng Việt, từ vựng học tiếng Việt, ngữ pháp học 

tiếng Việt, ngữ nghĩa học tiếng Việt, ngữ dụng học tiếng Việt 
2. Kĩ năng 

Học phần hình thành cho người học một số kĩ năng, thủ pháp phân tích, xử lí ở mức độ đơn giản những sự kiện ngôn ngữ cụ thể 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Cú pháp tiếng Việt 1. Kiến thức 

- Nắm được 3 bình diện phân tích câu. 
- Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích cú pháp. 

- Nắm được các cấp độ trong cấu trúc của câu: cấp độ các thành phần nòng cốt, cấp độ các thành phần ngoại vi. 

- Nắm được bản chất và chức năng của các thành phần câu. 
- Nắm được mối quan hệ giữa ngữ nghĩa (semantics) và cú pháp (syntax) cùng những vấn đề của câu trong giao tiếp. 

2. Kĩ năng 

- Thực hành thuần thục các thao tác xác định quan hệ ngữ pháp, vẽ được sơ đồ chúc đài của câu. 
- Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau. 

- Biết vận dụng những những kiến thức và thao tác phân tích cú pháp để đánh giá câu đúng, câu sai. 

- Thực hiện thành thục các phép cải biến cú pháp trong phân tích cú pháp. 
3. Thái độ 

Xây dựng cho người học lòng yêu thích môn cú pháp, có kĩ năng phân tích cú pháp, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong 

cách tạo câu nói riêng và cách diễn đạt nói chung của người Việt. Tri thức cú pháp sẽ là cơ sở giúp học viên sau này khi ra trường có thể 
làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản...). 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Nghĩa học Việt 

ngữ  

1. Về kiến thức 

- Nắm được những khái niệm cơ bản của ngữ nghĩa học hiện đại. - Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học từ vựng. 
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- Nắm được những vấn đề cơ bản của nghĩa học cú pháp. 

2. Về kĩ năng 

- Thực hành phân tích ý nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt. 
- Thực hành phân tích ý nghĩa của câu và phát ngôn tiếng Việt. 

3. Về thái độ 

Xây dựng cho học viên lòng yêu thích học phần, có thái độ trân trọng, yêu quý 
tiếng Việt. Tri thức nghĩa học Việt ngữ sẽ là cơ sở giúp sinh viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng 

dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản...). 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

24 Cấu tạo từ và vấn 
đề dạy học cấu tạo 

từ ở trường phổ 

thông 

1. Kiến thức 
Giúp cho người học có tri thức khoa học và hệ thống về cấu tạo từ tiếng Việt, nắm được cơ chế sản sinh ra từ tiếng Việt và phân loại các 

từ được sản sinh ra. 

2. Kĩ năng 

- Nâng cao năng lực xử lí các hiện tượng trung gian về kiểu cấu tạo đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm. 

- Giúp người học có kĩ năng tổ chức hoạt động daỵ học cấu tạo từ có hiệu quả ở trường phổ thông. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

25 Dẫn luận ngữ pháp 

chức năng 

1. Về kiến thức 

- Nắm được đường hướng chức năng trong sự đối lập với đường hướng hình thức. - Nắm được 3 bình diện phân tích câu của ngữ pháp 

chức năng. 
- Nắm được các khái niệm và thao tác phân tích của ngữ pháp chức năng. 

2. Về kĩ năng 

- Thực hành thuần thục các thao tác xác định cấu trúc, nghĩa và công dụng của câu theo tinh thần ngữ pháp chức năng. 
- Biết phân tích câu qua các cấp độ khác nhau. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

26 Phân tích diễn 

ngôn 

1. Kiến thức 

- Học viên hiểu được khái niệm diễn ngôn, các đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn, các nội dung cơ bản trong phân tích diễn 

ngôn. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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- Hiểu được những vấn đề và phương pháp tiếp cận đối với các vấn đề cơ bản của phân tích diễn ngôn (giao tiếp và các thành tố của giao 
tiếp, diễn ngôn / văn bản, phân tích diễn ngôn, phân tích văn bản...). 

- Hiểu được hệ các vấn đề cần yếu trong phân tích diễn ngôn (các giai đoạn hình thành phân tích diễn ngôn, các yếu tố văn bản và đặc 

trưng của văn bản, phân biệt các dạng thức văn bản, mạch lạc, liên kết...). 
2. Kĩ năng 

- Biết cách nhận diện và xác lập các tiêu chí phân loại các loại hình diễn ngôn. 

- Biết cách vận dụng các kiến thức để phân tích các loại hình diễn ngôn cụ thể. 
- Biết cách vận dụng các kiến thức về mạch lạc, về liên kết để khảo sát, phân tích 

biểu hiện của chúng trong các diễn ngôn cụ thể hoặc xây dựng các kiểu loại mạch lạc, liên kết theo các tiêu chí định sẵn. 

- Biết cách vận dụng sự hiểu biết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ. 
3. Thái độ 

- Thấy được tính thống nhất và đa dạng của các kiểu loại diễn ngôn. Nhận thức được vai trò của các yếu tố trong văn bản và ngoài văn 

bản (vai trò của người tham gia giao tiếp, ngữ cảnh, mã ngôn ngữ, chức năng của diễn ngôn...) trong việc tạo nên các đặc trưng của các 

kiểu loại diễn ngôn. 

- Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn những đặc trưng vốn có của tiếng Việt, biết cách cấu tạo hoặc phân tích các kiểu loại diễn 
ngôn phục vụ mục đích giao tiếp một cách hiệu quả nhất. 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Đọc hiểu văn bản 

trong nhà trường 

1. Kiến thức 

Người học có tri thức khoa học và hệ thống về văn bản, nghĩa, ý nghĩa trong văn bản, các quan niệm và cách tiếp cận văn bản, các quan 

niệm và cách đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông. 
2. Kĩ năng 

- Người học có năng lực xây dựng chiến lược đọc hiểu văn bản, biết xác định mục đích, kế hoạch, kĩ thuật đọc hiểu, làm chủ các loại 

văn bản. 
- Người học có năng lực tổ chức hoạt động đọc hiểu hiệu quả ở trường phổ thông và biết sử dụng sáng tạo các kĩ thuật đánh giá kết quả 

đọc hiểu văn bản 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

28 Một số khuynh 

hướng ngôn ngữ 

học hiện đại 

- Giúp học viên Nhận rõ tiến trình lịch sử hiện đại và xu thế phát triển có tính quy luật của các khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại 

- Chuẩn bị cơ sở phương pháp luận để học viên tiếp Nhận những kiến thức mới theo hướng kế thừa và phát triển các thành tựu của ngôn 

ngữ học hiện đại 

- Giúp học viên đường lối nghiên cứu và giảng dạy tiếng trong trường đại học, cao đẳng và phổ thông 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Thành ngữ học 1. Kiến thức 
Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản của thành ngữ tiếng Việt như nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa, quan hệ đồng nghĩa 

- trái nghĩa thành ngữ, hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa thành ngữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 

2. Kĩ năng 
Học phần hình thành cho người học những kĩ năng cần thiết khi sử dụng thành ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

3. Thái độ 
Góp phần bồi dưỡng tình cảm yêu quý đối với kho tàng tiếng nói dân tộc 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

30 Ứng xử ngôn ngữ 

trong giao tiếp của 

người Việt  

1. Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về giao tiếp dưới tác động của các nhân tố xã hội; từ đó làm cơ sở cho việc 

miêu tả, phân tích lí giải sự phân 
tầng xã hội trong sử dụng ngôn ngữ ở hai lĩnh vực (domain) giao tiếp là trong gia đình và ngoài xã hội. 

- Phân tích, chỉ ra được tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội Việt Nam trong giao tiếp; từ đó tìm ra cách ứng xử trong giao tiếp 

của người Việt, được xem là các chiến lược giao tiếp của người Việt từ gia đình đến xã hội, từ giao tiếp chính thức đến phi chính thức, 
từ quy thức đến phi quy thức. 

- Hiểu được cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của xã hội Việt Nam. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về giao 

tiếp ngôn ngữ. 
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích cách ứng xử giao tiếp của ngời Việt trong gia đình và 

xã hội; thuyết trình về một vấn đề về ứng xử giao tiếp của người Việt. 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề giao tiếp nói chung, giao tiếp của người Việt nói riêng để 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm về giao tiếp ngôn ngữ; bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học, phát hiện, khám 
phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ. 

- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến giao tiếp ngôn ngữ. 

3. Thái độ 
- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của giao tiếp ngôn ngữ; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách quan 

khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách/ lối ứng xử giao tiếp. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của Việt Nam. 

  Luận văn   10 HK4   

  Tổng số   60     

15.11. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, chuyên ngành: LÝ LUẬN VĂN HỌC        

I Các học phần 

chung 

  14     

1 Triết học  1. Kiến thức: Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử; Củng cố tri thức triết 

học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn; Nâng cao nhận thức 

cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 
2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách 

khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng; Biết vận dụng những 
luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để thấy được sự vận 

dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam; Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học 

Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 
3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề 

thực tiễn của chính trị -xã hội; Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện 
trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội; Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan 

điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ 

đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực; Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự 
nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện; Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách 

nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu 

về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách 
nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị 

chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong 
môn học này cần đạt được một số mục tiêu sau: 

1. Kiến thức: 

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: 
- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Future Simple, going to 

  - Questions, question words 
  - Auxiliary verbs, Action & State verbs 

  - Verb patterns 

  - Modal verbs:  
   + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should 

   + Probability (present and past): must, might, can, could + be// have been 

  - Passives 
  - Conditionals 

  - Reported speech 

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ 
bản về từ và từ loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-

word verbs, base and strong adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with 

birth, marriage and death. 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 
Anh theo định dạng đề thi VSTEP 

chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 
bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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2. Kỹ năng: 
 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc 

hiểu các tài liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này. 

3. Thái độ:   
 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động. 

3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 
năng dạy học hiện 

đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 

học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 
2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 

3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II Các học phần cơ sở  18     

 Các môn cơ sở bắt buộc  8     

4 Thi pháp học 1. Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu : 

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 

 + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại 
 + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học  

2. Kỹ năng: 

Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả. 
- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...) 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 
học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 

học 

1. Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn 

học, Về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự 

chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 
2. Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân 

tộc 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 

nghiên cứu tác giả, 
tác phẩm văn học 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu Về tác gia và tác phẩm văn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Dạy học Ngữ văn 
trong xu thế đổi 

mới và hội nhập 

1. Kiến thức:  
+ Những vấn đề lý luận về đổi mới dạy học môn Ngữ văn trong bối cảnh hội nhập và trong xu thế quốc tế;  

+ Tiếp cận năng lực trong giáo dục hiện đại và vận dụng trong môn Ngữ văn. 

+ Các bình diện đổi mới dạy học Ngữ văn (chương trình, PPDH, đánh giá…) đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội nhập hiện nay và 
các năm tiếp theo. 

2. Kỹ năng:  

+ Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học. 
+ Làm việc nhóm. 

+ Thực hành, vận dụng kiến thức  

3. Năng lực:  
+ Năng lực nghiên cứu.  

+ Năng lực 

+ Năng lực dạy học ngữ văn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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  Các học phần cơ sở tự chọn (Chọn 5 trong 9 học phần)  10     

8 Ứng dụng lí thuyết 

lí luận văn học vào 

xây dựng chương 
trình và giảng dạy 

môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức: Giúp học viên nhận thức rõ:   

- Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học.  

- Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy 
môn Ngữ văn ở trường phổ thông.B15 

- Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông. 

2. Kỹ năng:  
- Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương 

trình phụ đạo cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu… 

- Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng 
dạy môn học. 

- Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông. 

3. Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  
- Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học.  

- Năng lực thiết kế, xây dựng và điều chỉnh chương trình môn học cả chính khóa và ngoại khóa phù hợp với những điều kiện cụ thể của 

đối tượng học sinh. 
- Năng lực dạy học ngữ văn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

9 Nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 
nước ngoài ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức:  

+  Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong 
chương trình Ngữ văn. 

+ Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn bản văn học nước ngoài ở nhà trường Phổ thông. 

2. Kĩ năng: 
+ Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích; 

+ Kĩ năng nghiên cứu và giảng dạy các văn bản văn học nước ngoài. 

3. Năng lực :  

- Năng lực nghiên cứu văn học;  

- Năng lực đọc hiểu văn chương.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tiếp nhận văn học 1. Kiến thức: 

 - Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn 
học với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt 

động tiếp nhận văn học. 

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu. 
- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 

phương pháp song song. 

2. Kỹ năng:  
- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận 

khác nhau. 
- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua 

lịch sử tiếp nhận). 

- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 
- Phát triển năng lực hợp tác  

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 

3. Thái độ : 
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy 

văn học . 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

11 Những vấn đề lý 
luận của văn học 

so sánh 

1. Kiến thức:  
+ Trang bị cho học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản  

 nhất về lý luận của văn học sánh. 

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lý 
 luận cơ bản trên. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
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2. Kỹ năng: 
Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 

một cách có hiệu quả. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học  

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

12 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 

1. Kiến thức:  

Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của văn học Việt Nam trung đại: quy phạm- bất quy phạm, văn tự, thể loại, khuynh hướng sáng tác, 

ngôn ngữ... 
2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc văn học Việt Nam trung đại  

-  Nhận diện sự khác biệt giữa văn học trung đại với văn học hiện đại. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

13 Văn xuôi lãng mạn 

và văn xuôi hiện 
thực giai đoạn 

1930 - 1945 

1. Kiến thức: Giao thoa nghệ thuật giữa khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực là một trong những đặc điểm cơ bản 

của văn xuôi giai đoạn 1930-1945. Khám phá các yếu tố giao thoa nghệ thuật là quá trình khám phá những yếu tố kế thừa và phát triển 
trên hai phương diện tư tưởng và hình thức của thể loại trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.    

2. Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của hiện tượng giao thoa nghệ thuật trong văn xuôi Việt Nam 1930-

1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trên tinh thần khách quan, khoa học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Đổi mới thơ Việt 

Nam sau 1975 

1. Kiến thức: Phân tích, lý giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, 

hội nhập quốc tế.  
2. Kỹ năng: Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Những vấn đề hiện 
đại của ngôn ngữ 

học ứng dụng 

1 . Về kiến thức 
Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của 

ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - 

học ngôn ngữ trong nhà trường,  vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v... 

2. Về kĩ năng 

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, 
thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống 

xã hội và nhà trường ở Việt Nam. 

3. Về thái độ học tập 

 Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến 

ngôn ngữ nảy sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó. 

 Học viên nghiêm túc thực hiện qui định của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

16 Ngôn ngữ nghệ 

thuật  

1.  Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 

hiện tượng ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. 
- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn 

ngữ nghệ thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ 

thuật. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về ngôn ngữ. 
2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn 

bản văn học nghệ thuật của người Việt. 
- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 
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ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật. 
- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật. 

 3. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách 
quan khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của 

người Việt. 

III Các học phần chuyên ngành       

  Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12     

17 Chủ nghĩa Marx và 

nghiên cứu văn 
học 

1. Kiến thức:  

 + Học viên tiếp thu một cách hệ thống và trình bày được những vấn đề cơ bản của lí luận Marxist. 
 + Chỉ ra được những ưu điểm và giới hạn của hệ thống lí luận này 

2. Kỹ năng:   

 Vận dụng thuần thục, linh hoạt các vấn đề lí thuyết của chủ nghĩa Marx vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Văn học và các 
loại hình nghệ 

thuật 

1. Kiến thức: Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn học khi so sánh nó với âm nhạc, điêu khắc, hội họa, điện ảnh và mối quan hệ 
giữa các loại hình nghệ thuật này. 

2. Kĩ năng: Có khả năng phân tích chất họa, chất nhạc, chất điện ảnh... trong một số tác phẩm văn học. 

3. Thái độ: Không nhìn nhận văn học trong trạng Thái cô lập mà nhìn thấy sự tương thông của văn học trong hệ thống các loại hình 
nghệ thuật. trong tiếp nhận, luôn xem trọng tính nghệ thuật của văn học. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

19 Loại thể văn học 
và vấn đề nghệ 

thuật xây dựng 

nhân vật 

1.Kiến thức:  
 Giúp cho học viên nắm hiểu sâu sắc các mối quan hệ : 

+ Loại thể văn học và kiểu khai thác nghệ thuật của nó đối với đời sống 

+ Loại thể văn học và những đặc điểm chung của loại nhân vật 
+ Loại thể văn học và nghệ thuật xây dựng nhân vật 

2. Kỹ năng: 

Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu và giảng dạy văn học. 
- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 
dạy văn học  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

20 Các trường phái 

văn học 

1. Kiến thức:  

 + Học viên trình bày được các nguyên tắc phương pháp luận, đặc điểm của mỗi trường phái phê bình văn học 
 + Chỉ ra được những đóng góp và giới hạn của mỗi trường phái 

2. Kỹ năng:   

 Vận dụng thuần thục, linh hoạt lí thuyết của các trường phái nghiên cứu vào phân tích những hiện tượng văn học cụ thể. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 11 học phần) 6     

21 Thơ Việt Nam 
hiện đại từ góc 

nhìn thể loại 

1. Kiến thức:  
+ Trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thơ và nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thơ Việt Nam hiện đại. 

2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên phương pháp, biết vận dụng những vấn đề lý thuyết về quan niệm thơ để nghiên cứu thực tiễn thơ ca Việt Nam 
hiện đại (Khuynh hướng, trào lưu, tác giả, tác phẩm…) 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 
+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học . 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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22 Lý luận và lịch sử 

văn học kịch Việt 

Nam đầu thế kỷ 

XX 

1.Kiến thức: 
+ Trang bị cho người học nắm được và hiểu thêm lịch sử hình thành và phát triển của kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ như một thể loại 

văn học trong tiến trình chung của văn học Việt Nam. 

+ Trang bị cho ngư¬ời học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn đề cơ bản nhất của lý luận văn học kịch. 
+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh những vấn đề lý luận cơ bản trên. 

2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu 
quả. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 
+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và th¬ường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Lý luận tiểu thuyết 
Việt Nam hiện đại 

1. Kiến thức:  
+ Môn học trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về thể loại, đồng thời qua đó nắm vững tiến trình vận động, phát triển của thực 

tiễn tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. 

2. Kỹ năng: 
Vận dụng những vấn đề lý thuyết để nghiên cứu một trào lưu, một giai đoạn, một tác giả hay một tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam hiện 

đại . 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  
+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 

dạy văn học . 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Vấn đề chủ nghĩa 

hiện thực trong 

văn học Việt Nam 

1. Kiến thức : Môn học giúp cho học viên nắm hiểu được ; 

+ Những vấn đề bản chất của chủ nghĩa hiện thực 

+ Sự độc đáo của chủ nghĩa hiện thực trong các giai đoạn phát triển của VHVN 

+ Những giá trị nổi bật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt nam 

2. Kỹ năng : Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, cách áp dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học một cách có hiệu quả. 
3. Các mục tiêu khác: 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện t¬ư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 
dạy văn học . 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Chủ nghĩa hậu 

hiện đại 

1. Kiến thức:  

+ Trang bị cho ngư¬ời học có được những nhận thức rõ ràng, có hệ thống về những vấn đề chủ chốt, cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện đại 

trong văn học, những tác động, ảnh hưởng (kể cả tích cực lẫn tiêu cực) của nền văn học này trên quê hương của chúng (châu Âu và châu 
Mỹ) cũng như ở một số quốc gia khác trong đó có Việt Nam. 

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề cơ bản trên. 
2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên  phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có 

hiệu quả. 
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

 Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Kí hiệu học văn 

học 

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên những tri thức chung nhất về kí hiệu học và kí hiệu học văn học. 

2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm từ góc nhìn kí hiệu học. 
3. Thái độ: Có tư duy linh hoạt, mềm dẻo khi nhìn nhận các hiện tượng văn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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27 Diễn ngôn văn học 

và thực hành phân 

tích diễn ngôn 

1. Kiến thức:  
  Học viên trình bày được các vấn đề lí luận then chốt của diễn ngôn và diễn ngôn văn học, bao gồm: khái niệm diễn ngôn, diễn ngôn 

văn học; tính chất của diễn ngôn văn học; cấu trúc của diễn ngôn bao gồm: mục đích diễn ngôn, trật tự diễn ngôn, chiến lược diễn 

ngôn... 
2. Kỹ năng:  

 Vận dụng thuần thục, linh hoạt lí thuyết diễn ngôn vào phân tích, lí giải những hiện tượng văn học cụ thể. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Lí luận văn học và 

đọc hiểu tác phẩm 

1. Kiến thức:  

+ Môn học trang bị cho học viên những nhận thức về vai trò, vị trí của lý luận văn học với việc việc đọc hiểu tác phẩm văn học; các bộ 

thuật ngữ, khái niệm lý luận văn học sử dụng vào đọc hiểu tác phẩm văn học theo từng thể loại; chiến lược, kỹ thuật đọc hiểu tác phẩm 
văn học theo các thể loại cụ thể. 

2. Kỹ năng: 

Ứng dụng lý luận văn học, các chiến lược, kỹ thuật đọc hiểu vào đọc hiểu tác phẩm văn học thuộc các thể loại, đặc biệt là các thể loại 
được giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông mới môn Ngữ văn. 

3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có ý thức chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã học, các chiến lược, kỹ thuật đọc hiểu vào việc nghiên cứu 
và giảng dạy văn học. 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận, tư duy khoa học và ý thức hội nhập quốc tế trong việc nghiên cứu văn học. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

29 Tiểu thuyết Minh - 
Thanh từ góc nhìn 

thể loại 

1. Kiến thức:  
+ Học viên nắm được các tri thức cơ bản về thể loại tiểu thuyết Trung Quốc, phân loại và nắm được các đặc điểm chung, riêng của tiểu 

thuyết Trung Quốc thời HKMinh - Thanh và có cách tiếp cận phù hợp với các tác phẩm tiểu thuyết Minh - Thanh từ góc độ thể loại 

+ Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Trung Quốc. 
2.Kỹ năng:  

+ Rèn luyện  phương pháp, kĩ năng vận dụng các kiến thức lí luận về thể loại vào việc nghiên cứu, giảng dạy một cách có hiệu quả 

+ Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

3. Các mục tiêu khác: 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lĩnh vực mình công tác. 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lí luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế học tập và công tác 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Văn xuôi tự sự 
trung đại Việt Nam 

từ góc nhìn thể loại 

1. Kiến thức 
  Học viên nắm được các tri thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự như Truyện ngắn, Tiểu thuyết chương hồi, ký của văn học Việt 

Nam trung đại (quá trình hình thành phát triển của thể loại, đặc điểm nội dung, thi pháp thể loại); vận dụng những tri thức có được để có 

thể nghiên cứu, giảng dạy các thể loại văn xuôi tự sự trung đại tốt hơn. 
 Gợi mở những vấn đề về văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại. 

2. Kỹ năng 

 Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi tiếp cận tác phẩm văn học cụ thể; nắm được đặc trưng của các thể loại văn xuôi tự 
sự Việt Nam thời trung đại. 

 Giúp học viên rèn luyện thêm những thao tác trong tư duy khoa học, hữu ích cho công việc giảng dạy, nghiên cứu văn học.   
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...)  

 Người học có thái độ, tình cảm trân trọng giá trị văn học trung đại của dân tộc. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

31 Những cách tân về 

thể loại của văn 
xuôi Việt Nam sau 

1975 

1. Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có tính hệ thống và toàn diện về những đổi mới cơ bản của các thể loại văn xuôi Việt 

Nam (chủ yếu là tiểu thuyết và truyện ngắn) từ sau 1975 đến nay. 
2. Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về các thể loại văn xuôi Việt Nam (chủ yếu là 

tiểu thuyết và truyện ngắn) sau 1975 từ đặc trưng thể loại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

  Luận văn   10 HK4   

  Tổng cộng   60     

 15.12. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ  theo định hướng nghiên cứu, chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM          

I  Các học phần 

chung 

  14     
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1 Triết học  1. Kiến thức: 

- Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những học thuyết triết học chủ yếu trong lịch sử. 

- Củng cố tri thức triết học, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

- Nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời 
kỳ đổi mới. 

2. Kĩ năng 

Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau: 
- Vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng trong thực tiễn chính trị - xã 

hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời 
đại để thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Vận dụng thành thạo các nguyên tắc phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn của các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội và nhân văn. 

3. Thái độ 

Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ: 
- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời sống cá nhân cũng 

như trong đời sống cộng đồng xã hội. 
- Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát 

triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực. 

- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát 
triển con người một cách toàn diện.   

- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái 

độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. 
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động 

đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.  

4 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

2 Tiếng Anh Là môn học dành cho học viên các lớp Thạc sĩ Khoa học tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Học viên sau khi học xong 

môn học này cần đạt được một số mục tiêu sau: 
1. Kiến thức: 

 * Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: 

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect simple,    Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 
Future Simple, going to 

  - Questions, question words 

  - Auxiliary verbs, Action & State verbs 
  - Verb patterns 

  - Modal verbs:  
   + Obligation and permission: can, have to, allowed to, must, mustn’t, should 

   + Probability (present and past): must, might, can, could + be// have been 

  - Passives 
  - Conditionals 

  - Reported speech 

 * Từ vựng về các chủ đề: thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thời tiết. Những kiến thức cơ 
bản về từ và từ loại: verbs and nouns that go together, adjectives that describe people, word formation, words that go together, multi-

word verbs, base and strong adjectives, character adjectives, compound nouns, verbs and nouns that go together, words connected with 

birth, marriage and death. 
2. Kỹ năng: 

 Môn học này giúp học viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng nhằm giúp sinh viên có thể đọc 

hiểu các tài liệu phục vụ cho nghề nghiệp sau này. 
3. Thái độ:   

 Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn học, có hứng thú và có thái độ học tập nghiêm túc và chủ động. 

7 HK1 Bài thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng 

Anh theo định dạng đề thi VSTEP 
chung cho 3 bậc (B1-C1), học viên 

làm bài đạt được điểm số trung 

bình từ 4 – 5.5 là đạt trình độ B1. 
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3 Chương trình, 

phương pháp và kĩ 

năng dạy học hiện 

đại 

1. Nhận diện được triết lí hiện đại của chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học hiện đại là tập trung vào người 
học, hoạt động học tập, sự phát triển của người học và dựa vào năng lực. 

2. Phân tích được và có những kĩ năng cơ bản phát triển các kiểu chương trình hiện đại, các phương pháp dạy học, kĩ năng dạy học cơ 

bản. 
3. Biết ứng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng dạy và phân tích giờ học. 

3 HK1 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

II  Các học phần cơ sở  18     

  Các học phần cơ sở bắt buộc  8     

4 Thi pháp học 1. Kiến thức: Môn học giúp cho các học viên nắm hiểu : 

 + Một số vấn đề cơ bản của thi pháp học hiện đại 
 + Những khuynh hướng nghiên cứu và thành tựu của thi pháp học hiện đại 

 + Tiềm năng và giới hạn của thi pháp học  

2. Kỹ năng: 
Giúp học viên biết vận dụng các kiến thức về thi pháp học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học một cách có hiệu quả. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...) 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học. 
+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thư¬ờng xuyên vận  dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 

học 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

5 Ngôn ngữ và văn 
học 

1. Về Kiến thức: Môn học nâng cao Những nhận thức lí luận Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn chương, giữa ngôn ngữ học và văn 
học, Về các đặc trưng của ngôn ngữ văn chương. Đồng thời, Môn học cũng nâng cao Những vấn đề Về lí thuyết giao tiếp, thấy được sự 

chi phối của các nhân tố giao tiếp đối với việc sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm văn chương. 

2. Về kĩ năng: nâng cao kĩ năng nhận thức, cảm thụ ngôn ngữ văn chương, kĩ năng phân tích, bình giá văn học. 
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần…): Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, trân trọng các giá trị ngôn ngữ và văn học của dân 

tộc 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

6 Phương pháp 
nghiên cứu tác gia, 

tác phẩm văn học 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên phương pháp nghiên cứu và giảng dạy về tác gia và tác phẩm văn học Việt Nam. 
- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu về tác gia và tác phẩm văn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

7 Dạy học Ngữ văn 

trong xu thế đổi 

mới và hội nhập  

1. Kiến thức:  

+ Những vấn đề lý luận về đổi mới dạy học môn Ngữ văn trong bối cảnh hội nhập và trong xu thế quốc tế;  

+ Tiếp cận năng lực trong giáo dục hiện đại và vận dụng trong môn Ngữ văn. 
+ Các bình diện đổi mới dạy học Ngữ văn (chương trình, PPDH, đánh giá…) đáp ứng xu thế quốc tế và yêu cầu hội nhập hiện nay và 

các năm tiếp theo. 

2. Kỹ năng:  
+ Nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa tri thức khoa học. 

+ Làm việc nhóm. 

+ Thực hành, vận dụng kiến thức  
3. Năng lực:  

+ Năng lực nghiên cứu.  

+ Năng lực 
+ Năng lực dạy học ngữ văn. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

  Các học phần cơ sở tự chọn  (chọn 5 trong 9 học phần)  10     

8 Ứng dụng lí thuyết 

lí luận văn học vào 
xây dựng chương 

trình và giảng dạy 

1. Kiến thức: Giúp học viên nhận thức rõ:   

- Những vấn đề lí thuyết lí luận văn học nổi bật như: Lí thuyết thi pháp; Lí thuyết tiếp nhận; Lí thuyết về thể loại văn học.  
- Học viên phân tích, làm sáng tỏ được quy trình ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học vào việc xây dựng chương trình và giảng dạy 

môn Ngữ văn ở trường phổ thông.B15 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
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môn Ngữ văn ở 
trường Phổ thông 

- Học viên có khả năng ứng dụng các lí thuyết lí luận văn học để xây dựng chương trình và giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông. 
2. Kỹ năng:  

- Thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy môn Ngữ văn, chương trình chính khóa, các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương 

trình phụ đạo cho học sinh yếu, các dự án học tập, chuyên đề chuyên sâu… 
- Nhận biết, đánh giá đúng đắn các vấn đề văn học trong nhà trường. Từ đó, có kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng 

dạy môn học. 

- Ứng dụng những lí thuyết lí luận văn học vào việc giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông. 
3. Năng lực: Góp phần bồi dưỡng  

- Năng lực nghiên cứu và phát triển môn học.  

- Năng lực thiết kế, xây dựng và điều chỉnh chương trình môn học cả chính khóa và ngoại khóa phù hợp với những điều kiện cụ thể của 
đối tượng học sinh. 

- Năng lực dạy học ngữ văn. 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

9 Nghiên cứu và 
giảng dạy văn học 

nước ngoài ở 

trường phổ thông 

1. Kiến thức:  
+  Bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc và đặc sắc của các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài được chọn giảng trong 

chương trình Ngữ văn. 

+ Nắm được đặc thù của văn học nước ngoài và việc giảng dạy văn bản văn học nước ngoài ở nhà trường Phổ thông. 
2. Kĩ năng: 

+ Kĩ năng tư duy lôgic, tổng hợp, so sánh, phân tích; 

+ Kĩ năng nghiên cứu và giảng dạy các văn bản văn học nước ngoài. 
3. Năng lực :  

- Năng lực nghiên cứu văn học;  

- Năng lực đọc hiểu văn chương.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

10 Tiếp nhận văn học 1. Kiến thức: 

 - Nắm bắt được lý thuyết tiếp nhận văn học trên một số phương diện như: Khái niệm; vai trò, ý nghĩa; mối quan hệ giữa văn bản văn 

học với tác phẩm văn học; đặc trưng của văn bản văn học; khái  niệm người đọc, phân loại người đọc, vai trò của người đọc trong hoạt 

động tiếp nhận văn học. 

- Nắm được một số phương pháp tiếp nhận văn học tiêu biểu. 

- Biết vận dụng lý thuyết các phương pháp tiếp nhận để tiếp cận với tác phẩm văn học ở từng phương pháp riêng lẻ hoặc từ nhiều 
phương pháp song song. 

2. Kỹ năng:  

- Rèn các kỹ năng thao tác với văn bản văn học như: đọc hiểu văn bản; cảm thụ văn bản; phân tích văn bản từ các lý thuyết tiếp nhận 
khác nhau. 

- Rèn kỹ năng  sư phạm như: Thuyết trình; kỹ năng giải quyết tình huống  có vấn đề ( giải thích những hiện tượng văn học phức tạp qua 

lịch sử tiếp nhận). 
- Phát triển khả năng tự học, tự sáng tạo. 

- Phát triển năng lực hợp tác  

- Vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức dạy học tích hợp (dạy văn kết hợp với dạy văn hóa; lịch sử). 
3. Thái độ : 

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận dụng các kiến thức  đã học vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn 
học . 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

11 Những vấn đề lí 

luận của văn học so 
sánh 

1. Kiến thức:  

+ Trang bị cho học có thêm những kiến thức đủ để nắm chắc những vấn  đề cơ bản  
 nhất về lý luận của văn học sánh. 

+ Chú trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại xung quanh  những vấn đề lý 

 luận cơ bản trên. 
2. Kỹ năng: 

Xây dựng cho học viên phư¬ơng pháp, biết sử dụng các kiến thức lý luận văn học so sánh vào việc nghiên cứu và giảng dạy văn học 

một cách có hiệu quả. 
3. Các mục tiêu khác (thái độ học tập, chuyên cần, ...):  

+ Có tinh thần chủ động và sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức lý luận đã  học vào việc  nghiên cứu và giảng dạy văn học . 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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+ Có ý thức rèn luyện tư duy lý luận nói chung và thường xuyên vận  dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc nghiên cứu và giảng 
dạy văn học  

12 Đặc trưng văn học 

trung đại Việt Nam 

- Kiến thức: Hệ thống hoá những đặc trưng cơ bản của văn học trung đại Việt Nam. 

- Kĩ năng:  
+ Tiếp cận văn học trung đại từ các góc độ lý thuyết và thực tiễn. 

+ Có kỹ năng nắm bắt các vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam trung đại thông qua các phương pháp nghiên cứu văn học sử, phương 

pháp liên ngành...  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

13 Văn xuôi lãng mạn 
và văn xuôi hiện 

thực giai đoạn 

1930-1945 

- Kiến thức: Những vấn đề cơ bản của văn xuôi Việt Nam 1930-1945 trong tiến trình hiện đại hóa văn học (tư tưởng nghệ thuật, hình 
thức nghệ thuật, vai trò và vị trí đối với sự phát triển của nền văn học dân tộc).  

- Kỹ năng: Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, nổi bật của văn xuôi Việt Nam 1930-1945. Đánh giá các giá trị văn xuôi Việt 

Nam 1930-1945 trên tinh thần đổi mới, hiện đại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

14 Đổi mới thơ Việt 
Nam sau 1975 

- Kiến thức: Phân tích, lý giải sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, tổ chức diễn ngôn của thơ Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao lưu, 
hội nhập quốc tế.  

- Kỹ năng: Biết cách tiếp cận, đánh giá những đổi mới thơ Việt sau 1975 từ nhãn quan và phương pháp nghiên cứu hiện đại.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

15 Những vấn đề hiện 

đại của ngôn ngữ 

học ứng dụng 

1 . Về kiến thức 

Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản của một số lĩnh vực quan tâm hiện nay của 

ngôn ngữ học ứng dụng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như vấn đề chinh sách ngôn ngữ trong giáo dục, vấn đề dạy - 
học ngôn ngữ trong nhà trường,  vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội (trong công sở, trong nhà trường, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng), vấn đề bệnh lí ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và pháp luật v.v... 

2. Về kĩ năng 
Sau khi học xong chuyên đề, học viên sẽ có cơ hội được nâng cao các kĩ năng nhận diện vấn đề nghiên cứu của ngôn ngữ học ứng dụng, 

thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí và phân tích, đánh giá các dự án liên quan đến việc nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống 

xã hội và nhà trường ở Việt Nam. 
3. Về thái độ học tập 

 Học viên nhận thức được ý nghĩa và giá trị của Ngôn ngữ học ứng dụng trong việc nghiên cứu và xử lí những vấn đề liên quan đến 

ngôn ngữ nảy sinh trong đời sống xã hội ở Việt Nam, có ý thức tìm hiểu và tham gia vào giải quyết các vấn đề đó. 
 Học viên nghiêm túc thực hiện qui định của môn học. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

16 Ngôn ngữ nghệ 

thuật 

1.  Kiến thức 

- Nắm vững và trình bày được những hiểu biết tổng quát về ngôn ngữ nghệ thuật; từ đó có cơ sở cho việc miêu tả, phân tích lí giải các 

hiện tượng ngôn ngữ trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

- Phân tích, chỉ ra được tác động của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật; từ đó tìm ra những đặc trưng của ngôn 

ngữ nghệ thuật trong giao tiếp của người Việt, hiểu đ¬ược cách ứng xử giao tiếp của người Việt gắn với sự vận động của ngôn ngữ nghệ 
thuật. Rèn luyện năng lực tư duy lí luận về ngôn ngữ. 

2. Kĩ năng 

- Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích  cách thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn 
bản văn học nghệ thuật của người Việt. 

- Có kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, khảo sát các vấn đề  của ngôn ngữ nghệ thuật; bước đầu có thể hình thành các 

ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá, thử nghiệm tri thức mới về giao tiếp ngôn ngữ nghệ thuật. 
- Có kĩ năng tổ chức những hoạt động dạy học các bài học liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật. 

 3. Thái độ 

- Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật; qua đó giúp học viên sau này có thái độ khách 
quan khi miêu tả, phân tích các hình thức/cách /lối thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản văn học nghệ thuật. 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật của tiếng Việt gắn với đặc trưng văn hóa xã hội của 
người Việt. 

III Các học phần chuyên ngành 18     

  Các học phần chuyên ngành bắt buộc 12     

17 Phương pháp 
nghiên cứu  văn 

học dân gian 

- Người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng hiệu quả trong quá trình tiếp cận các vấn 
đề của văn học dân gian. 

- Kĩ năng: Có kĩ năng và phương thức, cách thức phù hợp trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu vào việc xử lí các đề tài cụ 

thể của văn học dân gian.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

18 Phương pháp 

nghiên cứu và 

giảng dạy văn học 
trung đại Việt Nam  

- Người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng hiệu quả trong quá trình tiếp cận các vấn 

đề của văn học trung đại Việt Nam. 

- Kĩ năng: Có kĩ năng và phương thức, cách thức phù hợp trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu vào việc xử lí các đề tài cụ 
thể của văn học trung đại Việt Nam.  

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

19 Những vấn đề cơ 

bản của văn học 

Việt Nam từ đầu 
thế kỉ XX đến 

1945 

Kiến thức: 

+ Hình thành ở học viên kiến thức về những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945. tình hình nghiên 

cứu, các phương pháp nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945; cách nhìn con người; những vấn 
đề thể loại. 

+ Xây dựng quan điểm khoa học trong tiếp cận, đánh giá văn học. 

Kĩ năng: 
+ Hiểu phương pháp và có kĩ năng nghiên cứu lịch sử văn học. 

+ Vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy những tác giả, tác phẩm văn học Viet Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

20 Những vấn đề cơ 
bản của văn học 

Việt Nam từ sau 

1945 

Kiến thức: 
+ Hình thành ở học viên kiến thức về những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam từ sau 1945: tình hình nghiên cứu, các phương 

pháp nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau 1945; cách nhìn con người; những vấn đề thể loại. 

+ Xây dựng quan điểm khoa học trong tiếp cận, đánh giá văn học. 
Kĩ năng: 

+ Hiểu phương pháp và có kĩ năng nghiên cứu lịch sử văn học. 

+ Vận dụng vào nghiên cứu và giảng dạy những tác giả, tác phẩm văn học Viieetj Nam sau 1945. 

3 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

                                      Các học phần chuyên ngành tự chọn (Chọn 3 trong 13 học phần)      6     

21 Văn học dân gian 

dưới góc nhìn văn 

hóa 

- Kiến thức: Nhận diện được “dấu ấn” của văn hóa trong văn học dân gian; thấy được giá trị của văn hóa trong văn học dân gian…  

- Kĩ năng: Có kĩ năng và phương pháp tiếp cận tác phẩm, thể loại văn học dân gian từ góc nhìn văn hóa.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

22 Thi pháp truyện cổ 

tích 

- Kiến thức: Đi sâu tìm hiểu các phương diện thi pháp nổi bật (nhân vật, xung đột, kết cấu, thời gian – không gian nghệ thuật…) của các 

tiểu loại cổ tích: loài vật, thần kì, sinh hoạt. 
- Kỹ năng: Nhận diện chính xác và có phương pháp tiếp cận các tiểu loại cổ tích từ góc độ thi pháp học.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

23 Văn học trung đại 

Việt Nam dưới góc 
nhìn văn hóa 

- Kiến thức: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của văn hoá và văn học Việt Nam trung đại; nắm bắt được phương pháp tiếp cận văn 

học từ văn hoá. 
- Kĩ năng: Biết vận dụng phương pháp tiếp cận văn hoá để phân tích, giải mã các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

24 Văn xuôi tự sự 

trung đại Việt Nam 

1. Kiến thức:  

- Học viên nắm chắc các phạm trù kiến thức cơ bản về các thể loại văn xuôi tự sự thời trung đại như truyện ngắn, tiểu thuyết chương 

hồi, kí (quá trình hình thành và phát triển; những đặc điểm nội dung và thi pháp thể loại); vận dụng tri thức để có thể nghiên cứu giảng 
dạy những tác phẩm văn xuôi tự sự thời trung đại tốt hơn. 

- Gợi mở những vấn đề thuộc văn xuôi tự sự trung đại và dư ba của nó trong dòng chảy văn học đương đại.  

2. Kỹ năng:  
- Chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng khi học viên tiếp cận những tác phẩm văn học cụ thể; học viên rèn luyện những thao 

tác trong tư duy khoa học, nghiên cứu, hữu ích cho công việc giảng dạy và nghiên cứu văn học sau này. 

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh 
hướng nệ cổ, máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

25 Truyện Kiều và thể 

loại truyện thơ 
Nôm trong văn học 

trung đại Việt Nam  

1. Kiến thức:  

- Những kiến thức vừa toàn diện vừa chuyên sâu về một thể loại văn học nội sinh của dân tộc; những giá trị nội dung, những đặc trưng 
thi pháp thể loại; những thành tựu, vị trí, vai trò của thể loại truyện thơ Nôm trong tiến trình văn học dân tộc. 

- Truyện Kiều – tác phẩm kết tinh thể loại trên phương diện giá trị nội dung tư tưởng và hình thức biểu hiện; mối quan hệ giữa Truyện 

Kiều với truyện thơ Nôm; Truyện Kiều và vấn đề tiếp biến văn hóa ngoại sinh (Truyện Kiều và truyện tài tử giai nhân; Truyện Kiều và 
lam bản Kim Vân Kiều truyện. 

2. Kỹ năng:  

- Trên cơ sở nắm chắc đặc trưng thể loại truyện thơ Nôm/ Truyện Kiều, chuyên đề hướng tới mục tiêu rèn kĩ năng khi tiếp cận những 
sáng tác cụ thể của thể loại, nhận diện đúng giá trị nội dung và đặc trưng thi pháp thể loại. 

- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh 

hướng nệ cổ, máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

26 Tác phẩm văn học 
chữ Hán Việt Nam 

trung đại ở trường 

phổ thông 

- Kiến thức:  
Nắm vững văn bản các tác phẩm văn học chữ Hán Việt Nam trung đại (nguyên văn, bản dịch) ở trường phổ thông; những giá trị của các 

tác phẩm đó. 

- Kỹ năng:  
- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại từ văn bản gốc 

-  Sử dụng với phương pháp so sánh, đối chiếu giữa văn bản gốc với bản dịch… để tìm hiểu giá trị đích thực của tác phẩm. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

27 Truyền thống và 
cách tân trong 

phong trào Thơ 

mới 1932- 1945 

 Kiến thức 
 Những vấn đề lý luận  về thơ và thơ mới, Những yếu tố truyền thống và cách tân trong thơ mới trên các bình diện tư tưởng, ý thức nghệ 

thuật, hình thức nghệ thuật. Khẳng định Những đóng góp đáng trân trọng của thơ mới trong quá trình hiện đại hóa thơ ca Việt Nam. thơ 

mới không chỉ tạo nên một cuộc cách mạng trong thi ca, đưa thơ ca Việt Nam bước vào quỹ đạo hiện đại mà ảnh hưởng của nó vẫn còn 
hiện hữu trong Những đổi mới văn học hôm nay. 

- Kỹ năng 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Nhận diện đúng và có phương pháp luận tiếp cận khoa học về thơ mới. Nhận thức Những yếu tố kế thừa và đổi mới thơ mới, ý nghĩa 

thiết thực của quá trình cách tân thơ trong bối cảnh hiện nay và Những năm tiếp theo. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

28 Thơ Việt Nam 
1945- 1975 

- Kiến thức: Nghiên cứu chuyên sâu về thơ Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Những khuynh hướng tư tưởng tiêu biểu, những đặc trưng 
nghệ thuật của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

- Kỹ năng: Nhận diện đúng và có phương pháp luận khoa học tiếp cận thơ Việt Nam 1945 -1975, từ đó có những hướng nghiên cứu phù 

hợp. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

29 Kịch Việt Nam 
hiện đại 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại kịch Việt Nam hiện đại; Thấy được vị trí và đóng góp quan trọng 
của thể loại văn học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. 

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại 

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
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điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

30 Đổi mới văn xuôi 

Việt Nam sau 1975 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức có hệ thống và toàn diện về công cuộc đổi mới văn xuôi Việt Nam từ sau 1975; thấy được 

những cách tân cơ bản về tư duy tự sự, hình thức nghệ thuật và những đóng góp của văn xuôi sau 1975 đối với tiến trình lịch sử văn học 

Việt Nam. 
- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp và các kĩ năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học sử. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 
điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 
kết thúc học phần. 

31 Tiểu thuyết Việt 

Nam nửa sau thế kỉ 
XX 

- Kiến thức: Hình thành ở học viên kiến thức chuyên sâu về thể loại tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thế kỉ XX; thấy được vị trí và đóng 

góp quan trọng của thể loại văn học này đối với tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. 
- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên kĩ năng nghiên cứu tác phẩm văn học từ đặc trưng thể loại 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

32 Sự vận động của 

thể loại trong văn 
học Việt Nam thế 

kỉ XX 

- Kiến thức: Học phần giúp học viên hiểu được các bình diện quan trọng sau:Quá trình hình thành, vận động phát triển của các thể loại 

trong văn học Việt Nam thế kỷ XX. Cái nhìn tổng quát về đời sống thể loại trong liên hệ với hoàn cảnh xã hội và ý thức văn học thế kỷ 
XX. Quan niệm có hệ thống và cụ thể về lịch sử văn học và những đặc điểm phát triển của văn học Việt Nam.  

- Kỹ năng: Xây dựng cho học viên phương pháp, kĩ năng nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam thế kỉ XX theo đặc trưng thể loại. 

2 HK3 Điểm học phần được tính như sau: 

a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 
Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 

bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 
tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 

33 Các thể loại văn 
học trung đại Việt 

Nam  

1. Kiến thức:  
- Nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng các thể loại văn học Việt Nam trung đại, đặc biệt là mối quan hệ thuộc văn học chức năng và 

những đặc điểm lịch sử - xã hội; những giá trị lịch sử - văn hóa của sáng tác văn học. 

- Khuynh hướng vận động của những thể loại văn học Việt Nam trung đại trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc (từ những thể loại văn 
học ngoại sinh đến những thể loại văn học nội sinh). 

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng tiếp cận những sáng tác thuộc các thể loại văn học Việt Nam trung đại với phương pháp liên ngành, liên văn bản… 
- Rèn tư duy nghiên cứu tác phẩm văn học trung đại trong môi trường sinh thái văn hóa, tránh khuynh hướng hiện đại hóa hoặc khuynh 

hướng nệ cổ, máy móc khi tiếp nhận những sáng tác văn học trung đại.  

2 HK2 Điểm học phần được tính như sau: 
a = 0,1 x a1 + 0,2 x a2 + 0,7 x a3 

Trong đó: a là điểm học phần; a1 là 

điểm đánh giá chuyên cần và chuẩn 
bị thường xuyên; a2 là điểm kiểm 

tra giữa học phần; a3 là điểm thi 

kết thúc học phần. 
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